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Söndag 12 september

Kilanda kyrka  
9.30 Gudstjänst

Nilsson  

Nols kyrka 
11.00 Mässa

Nilsson  

Tisdag14/9 
8.00 Morgonbön 

med frukost   

Starrkärrs kyrka
11.00 Mässa

 Nordblom

Onsdag 15/9 
9.30 Vardagsgudstjänst

Nilsson    

Älvängens kyrka
18.00 Gudstjänst  

Andersson

Höstens första månads-
möte hos Aktiva Seniorer 
ägde rum den 25 augus-
ti. Gästartister var Gu-
nilla Hansen och Kent 
Jonasson. De bjöd på 
musik man minns från 
Melodiradions tid. In-
ledningsmelodin var 

den passande Minnen av 
Povel Ramel. Därefter 
var det dags för lite sprit-
tande Alice Babs-sång-
er, Swing it fula fluga 
swing och, förstås, 
Swing it magis-
tern, swing.

Till Kents gi-

tarrkomp framförde Gu-
nilla en personlig och väl 
textad tolkning av Lasse 
Dahlqvists Morfar har 
berättat. Även Doris 

Day fick vara med på 
ett hörn. Gunilla sjöng 
sin version av Que sera 
sera. Nostalgiskt värre. 
Kent och hans gitarr 

svängde till 
rejält i Guitar 
Boogie. Att han 
är minst lika 
duktig på drag-
spel gav han 
prov på i No-
velty Accordi-
an. Anita Lind-
bloms Sånt 
är livet var en 
njutning med 
Gunillas härliga 
röst och Kents 
rytmiska komp.

Refräng & 
Co hann bjuda 
på många mu-
sikaliska pärlor. 
Den yngsta, 
Ted Gärde-
stads För kär-
lekens skull, har 
redan blivit en 
klassiker. Gu-
nilla Hansen 
och Kent Jo-
nasson, dessa 
underbart glada 
och skickliga 
musiker, tack-

ade för sig med Louis 
Armstrongs What a 
wonderful day

En del information 
lämnades, som vanligt. 
Platser finns kvar till 
Nisse Simonsson den 
15 september. Margare-
ta Degerman organise-
rar surströmmingsfest i 
Folkparken den 8 sep-
tember.

MariAnne Carlsson 
påminde om Teaterru-
tan och Ingela Steen om 
kursen i hjärt-lungrädd-
ning. Stavgång med Eli-
sabeth Västernäs startar 
idag (läs onsdag). Tore 
Rudolfsson redogjor-
de för fotobehandling i 
PC. Bengt Bülow be-
rättade om en ny resa till 
Vietnam och Kambod-
ja i februari 2011. Marita 
Olsson påminde om ak-
tiviteter under septem-
ber.

Efter en denna fina 
början på hösten avslu-
tade Sture Magnusson 
mötet.

Inga Isaksson

Musikalisk kavalkad med Refräng & Co

��������	�
�����������
�������������	
������
������

������
�	


�������	��
�
��	�

��	�	
�	������
�
�������	
����
���
�����
������������������������������

��
������������	���������������

�����	
��
�
������
�� 
!	
���"

� !!��"���������� ��#�"#�����$��%
&�#��$���&�� #�'(')*+,-.+(

#$�����	!%%
�
��	�
%�	�������� ��
�&
�������	
���
�'���
�!�� � ����$���/�!���/ �#��"� $0�� ����1 !�����23�1������������ #������
� !!�� 1 � �#4�

(	�)���	!%%�	����������� ���3"������ 2�3"�
�*
�������	
���
�����
�
+(�	����+

��!$����#�/5��"�����#��

,,,��)������-	������.�������

������������������������ !�����"#�$���
��������%�%�& ������

��
�������	
�/0�%
(	�%
,,4''� �"����$6�$�������
���2$�
,.4''� ��3"������ 2�3"��
���2$�
,(4''� ��� #���$6�$��"� $�"�����#���
� 
���2$�

(�������
����'
�������	

,,4''� ���!!�� $��"�����#���
���2$

1�������
���
�/
�������	
,'4''� ��� #���$6�$����������"�����#���
� 
���2$

��
�������	
�*0�
�%
(	�%
,,4''�� �"����$6�$��	�� !���"�����#��
� 
� #���
,74''� �"����$6�$��	 #�$�������
� � �����!��
,(4''� ��� #���$6�$�������
� #��

UTFÖRSÄLJNING 
AV ALLT I BUTIKEN

50–70% 
PÅ TYG & TING

Metervaror, paneler, kuddar, 
dukar & ting m.m. Kom och fynda!

Välkomna! Lena
Kapellv. 9, Älvängen (Längst ner på höger sida bakom ÄIAB)

0303-74 96 34

Öppet: Tisdag & Torsdag 11-18  • Onsdag & Fredag 11-17

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling

ALPHAKURS
En Alpha kurs ger dig möjlighet

att diskutera och gå igenom
grunderna i den kristna tron. 

Start 21 september
kl 18.30 i S:t Peders 

församlingshem
Sedan fortsättning jämna tisdagar
Anmälan senast 19 september till:

Magnus Skredsvik 0704-38 69 38

Välkomna!
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling

HUSMÖTE 
12 sept kl 12.00

Hemma hos Stefan Brännerud
Rödjan/Prässebo

Musik från historiska orglar på digital 

orgel. Präst: Magnus Skredsvik. 

Ta med egen kaffekorg

Välkomna!


