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Nols kyrka
Söndagen den 9 oktober
Familjegudstjänst kl. 11.00

Älvängens Kyrka
Söndagen den 9 oktober
Bibelutdelningsgudstjänst kl. 15.00

Starrkärrs kyrka
Söndagen den 16 oktober
Mässa kl. 11.00
Efter gudstjänsten är det tårtkalas!

Vill du att din 3-åring  
skall få en Bibel? 

Anmäl till församlingsexpeditionen
0303-444 000 (mån-fre 9-12)

eller

www.mittiale.se

Bibelutdelning
till 3-åringar

Förmiddagscafé 
Torsdag 29 sept kl 10.00-12.00

Starrkärrs församlingshem

Jag väntar vid min mila
 – Dan Andersson på vårt vis

Dagens gäster är Ingmari Dahlin sång och 
gitarr och Stefan Eklund fiol.

Pilgrimsmusik
Söndag 25 september 18.00 

Kilanda kyrka
Följ med Helena Ek på en musikalisk resa 
bakåt i tiden med sånger som sjöngs på 

pilgrimsresor under medeltiden. 
Hon ackompanjerar sig själv på 

vevlira och fiddla.

Familjegudstjänst 
Söndag 25 september kl 11.00

Nols kyrka
Barnkören gNola sjunger 

Avtackning av Ing-Britt Pettersson
Välkomnande av David Ekström

Tårta efteråt!

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

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

����	����������������������
	���

�����������
���������������������� !�����! � ���"��!�

	���
� !���

������������������ ������	���!�����!��
���	������"#���������	��	$%
�!��	������������&�����'!������(!��	�$���������
#���$� ���%�&���%��'������()*��+����*���������+�!��� ,�
-��./,00�&����"����+� ��+�+������!��$1 ������2!� ����'����+�!�
"���� '���� ���,
� �(3-��� �0/0456.786/

)$��*��+
�,�-�$�!���!��������������&	�	�%�
#1��(+ ��( �!��������.7,00����2!� ����2���+�� ��*�+,�
� �(3-��� �0/0456.786/

�������	


När vi läser vår Bibel 
från början finner vi 
att Gud skapade allt 

i en viss ordning. Ingenting 
finns, som inte kunde existera, 

alltså kom växterna före djuren, 
och när han till slut skapade de 
två första människorna gjorde 
han dem till sin avbild.

Han var säkert både glad 

och stolt över sitt verk och 
kom ofta om kvällen på besök. 
Men en kväll gömde sig Adam 
och Eva och fick inte bo kvar i 
Paradiset Eden. Synden hade 
kommit i form av en orm. Så 
var förhållandet mellan Gud 
och människa brutet.

Men Gud hade redan från 
början en plan. Han skulle 
sända sin son, Jesus, och han 
skulle hela det brutna. Så hände 
också efter många år – Gud 
lät sin egen älskade son födas 
till jorden, och i sitt avskedstal 
bad han Gud bevara dem i den 
enhet som är viktigast av allt 
och som råder i himmelen.

Det fanns en gång en farbror 
(jag tro det var han som kalla-
des Kalle med lådan) som skrev 
sånger, som han spelade och 
sjöng. Om alla vänner mig här 
fördöma, så har jag rättighet 
att vara din, om allas ögon ifrån 
mig vändas betyder ingenting 
blott du är min. Om jag har 
guld, så ock gröna ängar, så har 
jag rättighet att vara din, och 
är jag fattig och utan pengar 
betyder ingenting blott du är 
min. I med och motgång, e vad 
som möter, så har jag rättighet 
att vara din, Du ingen ut från 
ditt hjärta stöter, hav tack att du 
är min, och jag är din.

Elimförsamlingen i Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Betraktelse

PRO Ale Norras kvar-
talsmöte i Medborgarhuset 
avverkades den 8 september. 
Mötet öppnades av ordförande 
Sven Grolander, som hälsade 
alla välkomna, informerade om 
dagens PROgram med under-
hållning av Thorsten & Kent. 
Dagordningen godkändes av 
mötet. Thor Eliasson och 
Märta-Stina Dahlberg valdes 
att justera dagens protokoll. 

Under punkten rapporter 
lämnade vår kassör Eva Carls-
son en positiv ekonomisk rap-
port och presenterade budget 
för 2012, som godkändes 
enhälligt av mötet. Föreningen 
har till dags dato 615 medlem-
mar.

Föreningens Studieansva-
rige Helge Hellman infor-
merade om höstens cirklar och 
framhöll den nya planerade 
cirkeln: ” Läs och res” som 
skall utmynna i en studieresa 
till Dalarna under försom-
maren 2012. Lördagen den 
1 oktober arrangeras på nytt 
en Aktivitetsdag i Älvängens 
Aktivitetshus där våra duktiga 
medlemmar visar upp sina 
slöjdalster och handarbeten 
av olika slag, samt visar prov 
på den omfattande cirkelverk-
samhet som PRO Ale Norra 
arrangerar i samarbete med 
ABF. 

Stig Andersson rapporte-
rade om den ”Hemliga resan” 
till okänt mål den 8 juni som 
blev mycket lyckad enligt 
deltagarna och gynnades av 
vackert väder. Närmast i tur 
står Äpplemarknaden i Kivik 
23/9-24/9. Tisdagen den 25 
oktober besöker vi Göteborgs-
operan och upplever ”West 
Side Story”. Årets sista resa går 
till Liseberg onsdagen den 7 

december där vi äter julbord på 
Huvudrestaurangen och sedan 
går ut i skymningen och skådar 
alla juleljusen. Den resan finns 
det lediga platser till, så ring 
och anmäl snarast.

Helge rapporterade om 
vinterhalvårets kommande 
Veteranvetartävlingar där Ale 
Norra i första omgången skall 
möta PRO Hjärtum-Väster-
landa på hemmaplan.  Datum 
är inte fastställt. Vår mångårige 
lagledare för Veteranvetarna 
Ebbe Lindström har medde-
lat att han vill lämna uppdraget 
och Helge Hellman förklarar 
sig villig att ställa upp som ny 
lagledare. Ebbe Lindström 
avtackades med blommor och 
applåder för lång och uppskat-
tad trogen tjänst. Vår ordfö-
rande Sven Grolander rap-
porterade om den kommande 
informationsdagen på Ale Torg 
där PRO-föreningarna i Ale 
gemensamt presenterar vad 
PRO står för. Det blir sång och 
spel med kör och ukulelegrup-
perna och det bjuds på kaffe.

Kent Carlsson rapporte-
rade om det aktuella läget för 
Skepplanda vårdcentral där 
det verkar komma någon form 

av tillmötesgående från de 
styrande. Det har nu utlovats 
en läkartjänst som ersätter den 
nuvarande som går i pension. 
Vi ser fram emot ytterligare 
förbättringar och att Skepp-
landa vårdcentral skall leva 
vidare. Kent fortsätter att 
bevaka ärendet.

Därefter serverades kaffe 
med god smörgås och hemla-
gade hallonmuffins. Thorsten 
och Kent tog sedan över 
scenen och underhöll oss med 
goa gamla låtar och glada och 
roliga historier. Det blev en 
riktig högtidsstund att lyssna 
till den delvis nya repertoaren. 
Därefter vidtog lotteridrag-
ningen där fru Fortuna som 
vanligt gynnade en del lyckliga 
vinnare. Lotteriansvariga Elsa 
Claesson kommer att lämna 
sitt uppdrag och vi efterlyser 
nya friska förmågor som kan 
ta hand om ansvaret för vår 
lottförsäljning. Tack Elsa för 
allt jobb du har lagt ner för att 
vi medlemmar ska få möjlighet 
till lite spänning och chansen 
att gå hem med vinst. Sven 
tackade för visat intresse och 
avslutade mötet.

Stig

Gud älskar alla lika
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PRO Ale Norra höll kvartalsmöte

Thorsten & Kent svarade för underhållningen när PRO Ale 
Norra höll kvartalsmöte i Medborgarhuset.


