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

De vackraste julsångerna på Finska julsångerna på Finska 
lördag 17/12 kl 16.00lördag 17/12 kl 16.00
 i Älvängens blå kyrka  i Älvängens blå kyrka 

KyrkkaffeKyrkkaffe
Medverkar gör präst Satu Rekola och Medverkar gör präst Satu Rekola och 

musiker Tuuli Ekenberg.musiker Tuuli Ekenberg.
Välkommen!Välkommen!

Lauantaina 17/12. klo 16.00 
Älvängenin sinisessä kirkossa. Älvängenin sinisessä kirkossa. 

- Laulamme rakkaita 
suomalaisia joululauluja. 

Kirkkokahvit
Mukana pappi Satu Rekola 

ja muusikko Tuuli Ekenberg.
Tervetuloa!

7/12 klo 16 00777/12 klo 16 00

Kauneimmat joululaulut Kauneimmat joululaulut 

JulspelJulspel
Starrkärrs kyrka 18 december kl.16.00 

Kom och upplev julevangeliet 

med alla sinnen!
Sångare och agerande 
i alla åldrar medverkar.

Efteråt serveras glögg och pepparkakor.

Förmiddagscafé
Torsdag 15 december 10.00-12.00

Starrkärrs församlingshem

”Grötfest” 
med sång och musik

Jesus, kamel Jesus, kamel 
och alla andraoch alla andra

Café Soläng 
med julglans

SPF-kören sjöng våra mest älskade julvisor.SPF-kören sjöng våra mest älskade julvisor.

Kerstin Andersson, ordfö-
rande i SPF Götaälvdals-
bygden, serverade kaffe och 
kaka till besökarna på Café 
Soläng.

LÖDÖSE. Kaffe och 
hembakat.

Julsånger därtill.
Inte undra på att 

besökarna till Café 
Soläng stortrivdes i 
onsdags eftermiddag.

Varannan onsdag arrangeras 
caféverksamhet på Solängs 
äldreboende i Lödöse.

– Alla är välkomna, inte 
bara de som bor här. Det är 
vi och PRO som turas om 
att hålla i trådarna, berättar 
Kerstin Andersson, ordfö-
rande i SPF Götaälvdalsbyg-
den.

SPF-kören bjöd på en 
kavalkad av jullåtar. Några av 
dem framfördes före kaffe-
stunden och efter styrketåren 
tog det fart igen. Däremellan 
underhöll Rune Sigestrand 
med sitt dragspel.

– Nu blir det en hel del 
uppträdande för vår del. Det 
är bara roligt. Under hösten 
har vi varit och sjungit i 
Bohus, Björlanda, Fors, 
Romelanda och Göteborg, 
berättar Dick Bergström, 
som är en av körmedlem-
marna.

Onsdagens besök på 
Soläng var mycket uppskat-
tat, likaså det goda kaffebröd 
som serverades.

– Roligt med så här mycket 
folk och en riktigt trivsam 
stämning i lokalen, samman-
fattade Dick Bergström.

JONAS ANDERSSON

Älskad Bror
Svåger, Morbror

och Farbror

Lars-Göran
Rydberg

har lämnat oss.

Nol
7 december 2011

BARBRO och BENGT
KENNETH och ÅSA

med familjer

Du friden har funnit
från sjukdom

    och smärta
Men lever dock alltid

hos oss i vårt hjärta

Döda

Döda

Ett varmt tack till alla
nära och kära som visade
omtanke till vår älskade 

Holger Larsson
under hans sjukdomstid
och bortgång. Alla blom-
mor till hemmet och
tröstande kort samt
gåvorna till Cancer-
fonden. Ett stort tack till
kyrkoherde Vivianne
Wetterling som gjorde
vårt farväl till ett ljust
minne. Till Yvonne som
hjälpte mig att dekorera
kistan och gjorde dom
fina handbuketterna.
Tack till Lilla Edets
Begravningsbyrå för
all hjälp. 

SIV
Johan, Magnus, Eric

med familjer
Inga

Kerstin och Arne 

Tack för blommor, kort,
telefonsamtal och all Er
omtanke vid min Make

och vår Pappas

Edor Hult
bortgång. Tack även till

Tomas Mellås för fin
solosång och Anders på
Ale Begravningsbyrå för

fint arrangemang.

Ann-Marie
RosMarie
Magnus

Tack

Jordfästningar
Pirkko Moisen. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 8 
december begravningsguds-
tjänst för Pirkko Moisen, 
Lilla Viken. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Rune Nöjd. I Surte kyrka 
hölls fredagen 9 december 
begravningsgudstjänst för 

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

min kära Mamma

Iréne Persson
vid hennes bortgång

framför jag mitt varma
tack.

PETER

Min älskade Make och Livskamrat
Vår käre Pappa, Svärfar, Farfar och Morfar

Lars-Göran "Lasse" Rydberg
* 23 november 1944

har i dag efter en tids sjukdom stilla insomnat
i hemmets lugna vrå omgiven av familjen.

Nol 7 december 2011

ULLA
LENNART och ANNIKA

Emma, Emil
HÅKAN och ANNELIE

Julia, Jacob
ANNELIE och KENNY

Hanna, Isak
Släkt och vänner

Det finns inga ord för den saknad vi känner
Att Du lämnat oss är så svårt att förstå

Alla som känt Dig och vet hur Du var
Önskar så att Du bland oss fanns kvar
Men nu Du har gått dit vi alla skall gå
Med glädje vi minns allt det fina ändå

Sov gott, vi älskar Dig för alltid

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdagen
28 december kl. 11.00 i Nödinge kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund i församlingshemmet.
Svar om deltagande till Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast fredagen 23 december.
Lika välkommet som blommor är en gåva

till Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till personalen på Kungälvs
sjukhus avd. 2, Dagvårdsenheten, AVH-teamet

samt Hemsjukvården i Ale.

Rune Nöjd, Surte. Offi ciant 
var Charlotte Holmgren.

Greta Johansson. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 9 
december begravningsguds-
tjänst för Greta Johans-
son, Nödinge. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.


