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

Starrkärrs kyrka
Söndag 11 december 18.00 

Julsångsgudstjänst
Tillsammans med VocAle och Vox feminale 

och instrumentalister sjunger vi 
julens sånger och psalmer.

Välkommen till 

Nols kyrkas 
traditionella 

Julbord
Onsdagen den 21 december kl. 18.00-21.00

På programmet:
 Jultallrik och Julgodis
 Sång och musik
 Kaffe med hembakt
 Andakt
Avgift: 50:-/person
Anmälan senast den 14 december 
till församlingsexpeditionen 0303-444 000
måndag-fredag 9.00-12.00
eller på församlingens hemsida www.mittiale.se

God mat, Lekar,
Dans kring granen.
Tittar tomten in?Tittar tomten in?

ngng
En riktigt 

God Jul
i Starrkärrs församlingshem

Drömmer du om en vit julafton? 
Det kan vi inte ordna, men du är välkommen 
att fira julafton tillsammans med oss i 
Starrkärrs församlingshem kl 12.00-16.00.
Julfirandet avslutas med julbön i 
Starrkärrs kyrka kl. 16.00

Anmälan senast 16 december
till församlingsexpeditionen 
som har tel 0303-444 000.
Expeditionen har telefontid  
måndag-fredag kl. 9.00-12.00 

Kostnad: 40 kronor
Har du några allergier eller problem med 
transport till och från julbordet 
– berätta det när du anmäler dig. Från PRO Hjärtum-Västerlanda reste ett 

30-tal medlemmar med buss till Floda. Vi 
var alla med för att heja fram vårt lag till 
seger i PRO-vetarnas kvartsfinal.

Tävlingen skulle hållas i ”Floda Lada” 
och laget vi skulle möta var PRO Skall-
sjö. Det blev en mycket jämn och spän-
nande tävling då inget av lagen ville ge sig. 
Vid halvtid var ställningen 9-9 och då sista 
frågan var besvarad var ställningen 15-15.

Endast ett av lagen kunde gå vidare till 
semifinal så tävlingsledaren Runo Elgh 
fick ta till utslagsfrågorna. Då de tre reserv-
frågorna var avklarade hade de båda lagen 
samma poäng 21-21.

Nu måste vi ta en stunds paus för att täv-
lingsledningen kunde hitta på frågor så att 
tävlingen kunde få en slutsegrare. Det blev 
till slut PRO Skallsjö som segrade med siff-

rorna 24-23. Vi vände hemåt lite besvikna 
över förlusten, men stolta över att vi har ett 
så starkt lag. Vårt lag består av: Nils-Olof 
Körner, Bengt-Arne Högberg och Stig 
Hansson.                                      Tage Lindell

Knapp förlust för PRO Hjärtum-Västerlanda

ALAFORS. En julinspire-
rad höstfest.

Det var vad brukarrå-
det på Björkliden hade 
ordnat förra torsdagen.

Närmare 60 personer 
kom för att ta del av 
festligheterna.

Höstfest på Björklidens äld-
reboende i Alafors har blivit 
till en kär tradition – en 
uppskattad sådan. I år slogs 
rekord i antalet besökare.

– Vi är väldigt tacksamma 
för brukarrådets engagemang 
och responsen ser du själv, 
förklarar enhetschef Maria 
Benninger.

Personer från Björklidens 
särskilda boende och det in-
tilliggande servicehuset var 
inbjudna till torsdagens ar-
rangemang. Gästerna väl-
komnades med glögg samti-
digt som den populära duon 
Torsten & Kent spelade och 
sjöng. 

– Vi blandar och ger lite 
grann. En och annan jullåt 

blir det också, konstaterade 
Kent.

När underhållarna närma-
de sig slutet på den första mu-
sikakten kom eftermiddagens 
första vals och till tonerna av 
denna uppstod spontandans.

– Härligt att se, myste 
Kent som lät sjunga refräng-
en ytterligare en gång.

I pausen serverades en 
välsmakande landgång som 
rönte stor förtjusning bland 

borden.
– Vi skickar en tacksamhe-

tens hälsning till Röda Korset 
som varit med och subven-
tionerat denna trivsamma 
tillställning. Röda Korset är 
för övrigt en av fem pensio-
närs- och frivilligorganisatio-
ner som har representanter i 
brukarrådet, avslutar Maria 
Benninger.

JONAS ANDERSSON

Höstfest gick som en dans

Torsten & Kent stod för underhållningen på Björklidens höstfest där spontandans uppstod.Torsten & Kent stod för underhållningen på Björklidens höstfest där spontandans uppstod.

Julinspirerad höstfest. Gästerna hälsades välkomna med 
glögg och musikunderhållning.
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