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Öppna förskolan startar!
Nols kyrka
9.00-12.00

Måndag 11 januari 
Torsdag 14 januari

Älvängens kyrka
9.00-12.00

Måndag 18 januari
Torsdag 21januari

Starrkärrs församlingshem
9.00-12.00

Onsdag 20 januari

Nols kyrka
Sjunga-Gunga i Nol byter namn till 

Vuxen-Baby 0-9 månader
med mycket sjung och gung 

Tisdag 12 januari
kl.10.00- 12.00 

INGEN ANMÄLAN!
Kontakt: Ing-Britt Pettersson

0303-444 015

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Vox feminale
Lördag 16 januari

Starrkärrs kyrka kl. 9.30
Kontakt: Sabina Nilsson

0303-444 032

gospel.kom
Torsdag 21 januari

Älvängens blå kyrka kl. 19.00
Kontakt: Åsa Gunnervik

0303-444 023

Kyrkokören
Tisdag 26 januari

Älvängens blå kyrka kl. 10.00
Kontakt: Åsa Gunnervik

0303-444 023

Körerna startar och Du är välkommen med!
Kammarkören

Tisdag 12 januari
Starrkärrs församlingshem kl. 19.00

Kontakt: Sabina Nilsson
0303-444 032

gNola
Onsdag 13 januari

Nols kyrka kl. 15.45
Kontakt: Tomas Karlsson

0303-444 013

MagNoliakören
Onsdag 13 januari

Nols kyrka kl. 19.00
Kontakt: Tomas Karlsson

0303-444 013

Flickkören
Torsdag 14 januari

Starrkärrs församlingshem kl. 16.00
Kontakt: Sabina Nilsson

0303-444 032 

www.mittiale.se 
0303-444 000

Döda

Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor

Gamlamormor
och Svägerska

Harriet 
Svensson
* 24 maj 1932

har hastigt lämnat oss, 
svåger, övrig släkt och 

vänner i stor sorg 
och saknad.

Torp, Alafors
29 december 2009

ELISABETH 
och BERNT

MARGARETHA
och JAN

MAGNUS och KARIN
ANN-SOFIE
och MIKAEL

Barnbarn
Barnbarnsbarn

   Det finns inga ord för
      den saknad vi känner
   Att Du lämnat oss är så
      svårt att förstå
   Alla som känt Dig och
      vet hur Du var
   Önskar så att Du bland
      oss fanns kvar
   Men nu har Du gått dit
      vi alla skall gå
   Med glädje vi minns allt
      det fina ändå

Sov ott lilla mamma

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
21 januari kl. 11.00 
i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund. 

Svar om deltagande 
till Begravningstjänst 

tel. 0303-144 77 senast 
måndagen 18 januari.

Jordfästningar
Yngve Ulmefors. I Starr-
kärrs kyrka hölls tisdagen 22 
december begravningsguds-
tjänst för Yngve Ulme-
fors, Älvängen. Offi ciant 
var komminister Andreas 
Pervik.

Bengt Göran Andersson. 
I S:t Peders kyrka hölls 
tisdagen 5 januari begrav-
ningsgudstjänst för Bengt 
Göran Andersson, Lödöse. 
Offi ciant var komminister 
Renny Olausson.

Folke Gran. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 8 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Folke Gran, Alvhem. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Harry Holmberg. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
8 januari begravningsguds-
tjänst för Harry Holmberg, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor och

Gammelmormor

Clary Wäster
* 13/2 1925

har i dag lämnat oss,
syster, svåger, övrig

släkt och vänner i djup
sorg och saknad

Älvängen
7 januari 2010

MONICA och ARNE
ROSE-MARIE och

HASSE
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Det finns inga ord för 
den saknad vi känner

Att Du lämnat oss är så 
svårt att förstå

Alla som känt Dig och 
vet hur Du var

Önskar så att Du bland 
oss fanns kvar

Men nu har Du gått dit 
vi alla skall gå

Med glädje vi minns allt 
det fina ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 20

januari kl. 13.30 i
Starrkärrs kyrka. Efter

akten inbjudes till
Smyrnakyrkans Festsal.

Svar om deltagande
meddelas till Ale

Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 18 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Ett varmt tack till
personalen på kirugavd.
3 Kungälvs sjukhus och
Hemtjänsten, Älvängen
för god och kärleksfull

omvårdnad.
Till minne 

Till minne av
vår Älskade

Lotta Wahlgren
* 9/10-67

5/1-09

Ett år av oändlig saknad.

Himmlens stjärnor
lyser för Dig

Du är en ängel
vi glömmer Dig aldrig

Vi älskar dig

Björn, Johanna
Simon

STARRKÄRR. Det var 
ett kärt återseende.

Publikens hyllningar 
till Py Bäckman och 
gospel.kom ville aldrig 
ta slut.

– Helt enastående 
och jag har aldrig tidi-
gare sett så mycket 
folk i Starrkärrs kyrka, 
sade en rörd dirigent i 
Åsa Gunnervik.

Många var de alebor som 
sökte sig till Starrkärrs kyrka 
på årets första dag. Det rådde 
närmast kaos på parkeringen 
och inne i kyrkan fylldes 
bänkraderna snabbt. Många 
fick hålla tillgodo med stå-
plats medan andra valde 
att vända redan i dörröpp-
ningen.

– Det är nog publikrekord 
för Starrkärrs kyrka vad jag 
vet, konstaterade Åsa Gun-
nervik.

Senast Py Bäckman och 
den utomordentligt duk-
tige pianisten Rune Bro-
berg gästade Starrkärr var 
i april 2008. Det blev en 
magisk upplevelse, inte bara 
för publiken utan likväl för 

artisterna själva. Då liksom 
nu valde Py Bäckman att 
uppträda tillsammans med 
gospel.kom, en lokalt för-
ankrad kör som är värd all 
respekt och beundran.

Fullträff
– Det här blev en riktig full-
träff! Att få sjunga tillsam-
mans med Py Bäckman är 
fantastiskt roligt. Hennes 
musik ligger väldigt nära vår 
genre och det gör att rös-
terna kommer fram på ett 
väldigt bra sätt, säger Åsa 
Gunnervik.

Vad gör Py Bäckman så 
populär?

– Hon skriver texter som 
berör på djupet.

Py Bäckman, som har 
hunnit fylla 61 år, bär på en 
välfylld musikalisk ryggsäck. 
Hon slog igenom i slutet av 

70-talet då hon tillsammans 
med dåvarande sambon Dan 
Hylander uppträdde i grup-
pen Raj Montana Band. 
Efter splittringen 1988 fort-
satte Py som soloartist. Hon 
har medverkat i den svenska 
Melodifestivalen ett antal 
gånger, dels som artist men 
även som låtskrivare. ”Stad i 
ljus” som Tommy Körberg 
segrade med 1988 är ett av 
Py Bäckmans många verk.

– Jag är väldigt glad och 
stolt för att den låten blev en 
psalm, sade Py som förkun-
nade att hon själv kommer 
att stå på scenen i årets Melo-
difestival.

– När jag sjöng ”Långt 
härifrån” i Melodifestivalen 
1992 stod det på löpsedeln 
dagen efter att jag varit fulast 
i tävlingen. Vi får se vad tid-
ningarna skriver den här 

gången.

Axplock
Publiken i Starrkärrs kyrka 
fick höra ett axplock ur Py 
Bäckmans digra sångsam-
ling. För några år sedan var 
hon med och skrev nya psal-
mer, ett tillägg till svenska 
Psalmboken på uppdrag av 
Svenska Kyrkan och förlaget 
Verbum. Några av dessa verk 
fick vi också njuta av.

Py Bäckman, Rune Bro-
berg och gospel.kom fick 
stående ovationer för sina 
insatser denna nyårsdag. En 
bättre start på 2010 kunde 
man inte ha önskat sig. Vi 
bjöds en fulländad musikalisk 
upplevelse.

Py Bäckman sjöng in det nya året
– Bejublad konsert i Starrkärrs kyrka

I STARRKÄRRS KYRKA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Py Bäckman gästade Starr-
kärrs kyrka på nyårsdagen.

Rune Broberg, Py Bäckman och gospel.kom, under ledning av Åsa Gunnervik, fick stående 
ovationer.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


