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www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka Starrkärrs kyrka 
Musikgudstjänst 

Söndag 10 oktober kl.18.00 

A. VivaldiA. Vivaldi  GloriaGloria
 

Kammarkören VocAle, solister och orkester.
Dirigent: Sabina Nilsson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Du är välkommen till din distriktskyrka 
söndagen den 17 oktober. 

Där får ni en bibel med enkla texter 
och härliga bilder. Barnets dop är 

början på ett liv tillsammans med Gud. 
I bibeln får ni tillsammans i familjen 

veta mer om vem Gud är 
och vad han vill.

Älvängens 
blå kyrka

Bibelgudstjänst kl. 15.00
Kyrkfi ka

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00

Flickkören och 
Unga musikanter 

Kyrkfi ka

Nols kyrka
Familjegudstjänst kl. 11.00

Minimusikalen Noas ark
Kyrkfi ka

Anmälan görs senast 10 oktober
 till församlingsexpeditionen

månd-fred 9.00-12.00 
på telefon 0303-444 000

E-post: 
starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se
(uppge båda föräldrarnas och barnets 

namn och vilken kyrka)

Fyller ditt barn
3 år under 2010?3 år under 2010?

Tack

Veckans största tack!

Vi vill tacka samtliga på Ale veterinärerna 
i Alafors för ert deltagande och fina 
omhändertagande, då vi blev tvugna 
att låta vår älskade mellanschnauser 

Olle bli en änglahund.

Ni hjälpte oss att göra Olles sista tid 
mycket värdig. Vi sörjer, men vi är ändå 
glada för att Olle fick somna in tryggt 
bredvid Otto och mig som han känt 

och helt villkorslöst älskat. 
Olle var helt lugn och trygg in i döden.

Det blev ett fint farväl.

Tack också till Marita Jaanson 
som körde ner oss till Alafors. 

Den resan hade vi inte klarat utan dig.

Vår Olle fick ett långt och rikt liv. 
Han föddes den 18/10 - 1997 och 

somnade lugnt och stilla in 
onsdagen den 29/9 - 2010.

Just nu är sorgen och saknaden obeskrivlig,
men så småningom kommer vi bara
att ha en massa fina minnen av en 

underbar hund som vi fick ha i nästan 
tretton år. Vi älskade alla vår goa och
glada Olle, men vi vet ju att vi fattade 

rätt beslut och handling.

Olle vi kommer alltid att minnas dig
med kärlek. Vi gråter inte för att du
är borta, utan för att det är tungt att

du inte finns att trösta oss längre 
som DU gjort för oss när vi var sjuka.

Nu lider du inte längre, men vi kommer 
att gråta länge, länge.

Tack älskade Olle för alla år vi fick med 
dig. Olle, vi möts igen på andra sidan 
regnbågen. Då vet vi att du kommer 

springande mot oss med favvoleksaken i
munnen och svansen glatt och ivrigt viftande.

Vi glömmer dig aldrig!
Mette, John och Otto Nökleby

Hör du vad
de säger på 
jobbet?

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se


