
alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 49  |   201024

www.mittiale.se - 0303-444 000
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Välkommen till 

Nols kyrkas 

traditionella 

Julbord

Tisdagen den 21 december 

kl. 18.00

Varmt välkomna hälsar Omegagruppen i Nols kyrka

På programmet:

 Jultallrik
 Julgodis
 Sång och musik
 Kaffe med hembakt
 Betraktelse av Mikael Nordblom

Avgift: 40:-/person

Anmälan senast den 14 december 
till församlingsexpeditionen 
måndag-fredag 9.00-12.00
0303-444 000

SURTE. Hade du tänkt 
se Opus -83:s julkon-
sert i Surte kyrka?

Glöm det!
Biljetterna är slut 

sedan länge.

Nästa lördag, den 18 decem-
ber, ger Opus -83 sin årliga 
julkonsert i Surte kyrka. 
Traditionella julsånger och 
svängig gospel utlovas. Kväl-
len till ära har man dessutom 
bjudit in kända namn som 
bland andra Helene Jons-
son, Jennie Elonsson och 
Dan Lindén.

– Det är alltid roligt att få 
uppträda på hemmaplan. Det 
brukar bli en speciell atmosfär 
i samband med vår julkonsert 
i Surte kyrka och jag hoppas 
att vi ska motsvara förvänt-
ningarna även i år, säger diri-
gent Jack Svantesson.

Publiken vet vad de har att 
vänta och därför vill ingen ris-
kera att bli utan plats i Surte 
kyrka. Det har varit en stry-
kande åtgång på biljetterna, 
som tog slut på mindre än en 
vecka.
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Sång och rytm är något som de fl esta gillar 
och som mycket små barn kan ta till sig 
redan i magen. Därför inbjuds Du och Ditt Du och Ditt 
barn till SjungaGunga. 

Gruppen vänder sig till barn som är ca 
2-9 månader. Vi sjunger gamla och nya 
sånger, både kristna och andra och prövar 
lite rytmik. 
Du vet väl att Ditt barn tycker att Du har 
världens vackraste sångröstvärldens vackraste sångröst?

Ny grupp startar 25 januari!Ny grupp startar 25 januari! 
Vi träffas 12 gånger på tisdagar 9.30-11.00 
i Starrkärrs församlingshem. 
Max 12 deltagare. Enkel fi ka à 10 kronor.

Välkommen med frågor och anmälan till: 
Solveig Markebo Sandersson Solveig Markebo Sandersson 
0303-444033, 
solveig.markebo@svenskakyrkan.se

Starrkärrs kyrka 

JulsångsgudstjänstJulsångsgudstjänst
Söndag 12 december kl. 18.00

Tillsammans med kammarkören VocAle, 
damkören Vox feminale, Flickkören och 

instrumentalister sjunger vi julens 
sånger och psalmer.

Julens psalmer Julens psalmer och sångeroch sånger

Fullsatt när Opus -83 ger julkonsertFullsatt när Opus -83 ger julkonsert
– Biljetterna är redan slut– Biljetterna är redan slut

Nästa lördag blir det traditionsenlig julkonsert i Surte kyrka med Opus -83. Det blir fullsatt 
ty biljetterna är redan slut.                                                             Arkivbild: Jonas Andersson

– Givetvis jätteroligt att ef-
terfrågan är så stor, men sam-
tidigt tråkigt för dem som 

inte har lyckats komma över 
någon biljett. Nästa år ska vi 
ordna så att alla som vill får 

möjlighet att lyssna på oss, av-
slutar Jack Svantesson.

JONAS ANDERSSON

– Sunset Boulevard på Göteborgsoperan
PRO Ale Norra på G! 
Den 10 november häm-

tades vi upp i vår lång-
sträckta kommun 

av Surtebuss med destina-
tion Göteborgsoperan. Med 
stor förväntan slog vi oss ned 
på våra fina platser som Brita 
Karlsson som vanligt ordnat.  
Tack för en härlig föreställ-
ning! Under hemresan tänkte 
jag mig själv tillbaka tre må-
nader och mindes några höjd-
punkter i Ale Norras Höst-
program.

Resan till ”Saltön”, Skaftön 
och Käringön den 21 septem-
ber. Vi fick i verkligheten se 
”Blomgrens Tobak”, ”Lilla 
Hunden” och ”Magasinet”, 
kända från böckerna och 
filmerna. Ledsagade av vår 
utmärkta guide Karin färdades 
vi sedan i Evert Taubes fotspår 
över Ängön-Flatön- Malön. 
Vi hade dessutom ”tur med 
vädret” som visade sig från sin 
absolut bästa sida.

Kulturträff
Kulturträff var det i Skepp-
landa bygdegård den 14 
oktober. För underhållningen 
svarade ”Stuffa-Stig” med 
hans ”älvor” Ronja Henriks-
son, Maja Henriksson och Ida 
Slottvold. Dom mimar, spelar, 
sjunger och agerar med härlig 
fläkt och fart. Kaffe med liten 
landgång serverades. Sedan 
vidtog lottdragningen med 
glada vinnare. Ett 80-tal med-

lemmar hade mött upp. Tack 
för en trevlig eftermiddag.

65-års-jubiléum 
PRO Ale Norra har nu nått 
pensionsåldern och detta fira-
des högtidligt den 23 oktober 
i Medborgarhuset, Ledet. 
Ordförande Sven Grolander 
hälsade alla välkomna och höll 
ett inspirerande anförande. 
Stig Andersson hade fått den 
stora äran att berätta förening-
ens historik under de gångna 
65 åren.
Föreningen bildades den 12 
augusti 1945 vid ett möte i 
Alafors gamla skola. Det var 
Carl Molander. Älvängen 
och Karl Magnusson som 
tog initiativet. Föreningen 
fick namnet: ”Starrkärrs 
Folkpensionärers Förening” 
och 46 personer anmälde sig 
som medlemmar. Medlems-
avgiften bestämdes till 25 öre 

i månaden!  Föreningen har 
under årens lopp utvecklats till 
den största PRO-föreningen 
i kommunen med idag cirka 
625 medlemmar Vi har ett 
40-tal cirklar och stor annan 
samhällssocial verksamhet för 
att skapa gemenskap för våra 
medlemmar. 
Efter högtidstal av distrikts-
ordförande Lennart Larsson 
vidtog utdelning av förtjänst-
tecken till följande medlem-
mar: Anna-Lisa Johansson, 
Elsa Claesson, Gittan Otter, 
Gösta Engström, Maj-Britt 
Andersson, Thor Eliasson 
och Yngve Lundsten. Under 
programpunkten ”Gästerna 
har ordet” uppvaktade våra 
grannföreningar PRO Surte-
Bohus, PRO Nödinge och 
RPG med blommor, tal, gåvor 
och lyckönskningar.

Stig Andersson

På kulturträffen i Skepplanda bygdegård uppträdde ”Stuf-
fa-Stig” och hans älvor.
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Älvängen

Vinster som ej är hämtade 
före sista januari tillfaller 
lotteriet.
För identifiering uppge 
telefonmumret.
Repslagarmuseet 74 99 10

Tomtejakten Vinnare:

Simon Johansson

Moa Karlsson

Terese

Hanna Karlsson

Maivor Rhodén

Emilia Sjöberg

Mona Norinder

Ulf Stålborg

Elsy

Hanna Johansson

Gisela Möller

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

Behöver du
spetsa öronen
på jobbet?


