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

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
Mässa 11.00Mässa 11.00

VocAle och Vox feminale och VocAle och Vox feminale och 
kompband medverkarkompband medverkar

Präst: Björn NilssonPräst: Björn Nilsson

Älvängens kyrka Älvängens kyrka 
Familjemässsa 11.00Familjemässsa 11.00

Präst: Per-Martin AnderssonPräst: Per-Martin Andersson

Nols kyrkaNols kyrka
Familjegudstjänst 11.00Familjegudstjänst 11.00
Präst: Mikael NordblomPräst: Mikael Nordblom

Följ med till Gunnebo julmarknadFölj med till Gunnebo julmarknad
se www.mittiale.sese www.mittiale.se

Kilanda kyrkaKilanda kyrka
Musikgudstjänst 18.00Musikgudstjänst 18.00
Unga intrumentalister Unga intrumentalister 

muciserar med och för ossmuciserar med och för oss
Präst: Björn NilssonPräst: Björn Nilsson

1 söndagen i Advent1 söndagen i Advent
Söndag 27 novemberSöndag 27 november

0303-444 000
Julmarknad på Gunnebo? 
www.mittiale.se

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

Pilgrim?Pilgrim?
Vill du följa med till Santiago de Compostela?

Vi planerar att ordna en vandringsresa, 
hösten 2012, till den mest vandrade 
pilgrimsleden i Spanien, 
Santiago de Compostela. 

Är du intresserad av att vandra med? 
Välkommen till ett intressemöte 
onsdag 23 november kl 19.00 
i Starrkärrs församlingshem.

Frågor: 
Ingela Fransson 0303-444 031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

För tredje året i rad bjöd Ale Slöjdare in till julmarknad på Kungsgården i Alvhem. I den 
gamla magasinsbyggnaden fanns tolv utställare på plats för att visa och sälja sina alster, 
alltifrån trä till textil. Förutom vackert hantverk kunde besökarna njuta av kaffe, glögg och 
pepparkaka. På bilden ses Sofia, Helena och Josefin Olsson ta del av Maria Torstenssons om-
sorgsfullt tovade ullprodukter.

Foto: Allan Karlsson   Text: Jonas Andersson

Julmarknad på Kungsgården

ANTEN. För tredje året i rad 
ordnade Antens Gammal-
dansförening lördagen den 
12 november en mycket upp-
skattad gillesdansdag i Sågen 
i Anten. Gillesdanser är vari-
anter på och vidareutveckling 
av gammaldansens grund-
danser som är: vals, schottis, 
polka, mazurka, hambo och 
även snoa brukar räknas dit. 
I vårt område säger vi för det 
mesta gammaldans.

Dagen, som började redan 
klockan 10 och höll på till 
16, leddes av föreningens 
mycket duktiga dansledare 
Inger och Roland Karlsson, 

Margaretha och Anders 
Krüger samt Carina Falk 
och Anders Ahlning. De 
ledde var sitt danspass och 
mellan passen var det fika-
paus och lunchpaus. Många 
glada och danssugna gam-
maldansare kom från olika 
håll, några hade åkt riktigt 
långt, för att dansa välbekan-
ta och helt okända danser. 
Flera roliga bytesdanser 
såsom Fyllesvängen och Pa-
riserpolka med byte fick vi 
också pröva på.

Även i år ordnade Anette 
Dahl och Ingela Willig med 
gott fika och de hade även 

skapat en trevlig scendeko-
ration som gick i höstens 
tecken. Det ligger många 
timmars planering och dan-
sträning bakom en sådan här 
dag för att få den att fung-
era bra, danser och passan-
de musik ska väljas ut med 
mera.

Tack vare allt förarbe-
te blev det en mycket lyckad 
gillesdansdag.

– Väldigt, väldigt bra 
dansledare och musiken var 
medryckande och uppiggan-
de. Mycket, mycket roligare 
än vad jag hade tänkt, sa Jan 
Artz.                              ❐❐❐

Gilledansdag i Anten


