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FAMILJEGUDSTJÄNST
i Nols kyrka

söndag 5 februari kl 11.00
Kyndelsmässodagen

Barnkören gNola medverkar
Kyrkfika

Välkomna!
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Torsdag 9:e februariTorsdag 9:e februari  
drar vi igång kören i Älvängens Blå kyrka drar vi igång kören i Älvängens Blå kyrka 

klockan 19.00-21.00klockan 19.00-21.00

Vill du sjunga 
Vill du sjunga 

gospel?gospel?

Välkommen hälsar Karin Bäckman, 
ny ordinarie ledare – 0303-444 023
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Älvängens Blå Kyrka
Onsdagar udda veckor kl 19.00-21.00

STICKCAFÉ
Nästa tillfälle: 1 februari

Fika 20 kr
Samarrangemang mellan 

Starrkärr-Kilanda Församling 
och Älvängens Missionsförsamling

Starrkärrs kyrka
Söndag 5 februari kl. 18.00

Musikgudstjänst

Önskepsalmer
Tillsammans med kammarkören VocAle 
och intrumentalister sjunger vi önskade 

och älskade psalmer

Starrkärrs församlingshem 
Onsdag 8 februari 17.00-20.00

Vardagsfest
Vi träffas: Alla åldrar.

Kvällsmat: Soppa och bröd 
till självkostnadspris.

Pyssel, lek, allsång m.m.

Musiikkiseurat
Finsk musikgudstjänst

Älvängenin sininen kirkko
Älvängens blå kyrka
La lö 4/2 kl 16.00.

Tule laulamaan lapsuudesta 
tuttuja virsiä ja lauluja!

Kom och sjung våra favoritpsalmer 
från barndomen!

Präst: Satu Rekola
Musiker: Tuuli Ekenberg.

SKEPPLANDA. Ett bild-
spel ur Nils Poppes liv 
och filmer.

Därtill berättelser av 
Gunilla Poppe och sång 
av Thomas Poppe.

Det är vad som 
väntar besökarna till 
Skepplanda bygdegård 
lördagen den 24 mars.
Nils Poppe – gycklaren och 
människan – är en föreställ-
ning på närmare en och en 
halv timme.

Gunilla Poppe berättar 
om de svåra åren på 50-talet 
och om Fredriksdalsteatern. 
Thomas Poppe förgyller 
kvällen med sånger som han 
skrivit själv och andra kända 
melodier.

– Ett proffsigt arrang-
emang som förhoppnings-
vis kommer att locka en hel 
del folk till bygdegården. 
Vi märker redan av en stor 

efterfrågan på biljetter, säger 
Kent Carlsson i arrangörs-
kommittén.

JONAS ANDERSSON

Nils Poppe – gycklaren 
och människan

Nils Poppes liv gestaltas 
med bilder, berättelser och 
musik i Skepplanda bygde-
gård lördagen den 24 mars.

Korsdraget! Vad är det? Ja, det får du veta 
om du kommer till Guntorps missionskyrka 
kommande söndag.

Korsdraget är namnet på en kör samlade 
från olika kyrkor i Västra Götaland, som är ute 
och sjunger, spelar och vittnar om Jesus.

För att få vara med i kören skall man vara 

fyllda cirka 60 år och det är en härlig samling 
vänner på 60-70 personer när alla är med.

Nu på söndag kommer en mindre grupp, 
cirka 20 sångfåglar till Guntorp under ledning 
av Margareta Herngren. Då får du lyssna till, 
och sjunga med i nyare och äldre läsarsånger, 
ackompanjerad med olika instrument, blandat 
med personliga vittnesbörd.

För övrigt är gudstjänster samt ungdomsar-
betet med scout och tonår igång för terminen, 
nu i en alltid varm och inbjudande kyrka efter 
bergvärmeinstallationen i höstas, vilket under-
lättar arbetet mycket.

Församlingen känner stor tacksamhet till 
alla som bidragit till den nya uppvärmningen. 
Så därför väl mött på söndag. (Se annons i 
veckans tidning.)                                                   GH

Från Guntorps Horisont

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Skepplanda församlingshem 

lördag 4 februari

”Ur kvinnligt perspektiv”
Rebecka, Noomi och Lydia

Gestaltning av Birgitta Mighetto Floda
Ingen anmälan  - frukostkostnad 

40 kr/person

Temakväll i Tunge kyrka
Söndag 5 febr kl 17.00

”Från mörker till ljus”
Henrik Karlsson berättar om hur

tron har hjälpt honom ut ur
missbruk och droger

Behöver du skjuts till kyrkan så ring

Pia Thorsson 0303-442511 eller

Magnus Skredsvik 0303-442510

VÄLKOMNA!

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Korsdraget 
kommer!

Söndagen den 5 februari kl 16
i Guntorps missionskyrka

Vi får lyssna och sjunga med i nya 
och gamla läsarsånger. 

AnneMarie Svenninghed.
Kollekt, servering

VÄLKOMNA!

Märta Christiansen, Nö-
dinge har avlidit. Född 1933 
och efterlämnar sonen To-
mas som närmast sörjande.

Martin Hellström, Nol har 
avlidit. Född 1921 och efter-
lämnar barnen Jerker, Stefan 
och Maria med familjer som 
närmast sörjande.

Åke Karlsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar dottern Monica 
med familj samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Rut Sandberg, Skepplanda 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar syskonbarn med 
familjer samt Ulla-Britt som 
närmast sörjande.

Nils Johansson, Färdsle har 
avlidit. Född 1923 och ef-
terlämnar barnbarnen Carl 
och Cecilia med familjer 
samt Anette som närmast 
sörjande

Dödsfall

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Käre

Haakon
Sölvberg

vid hans bortgång, för
närvaro vid

begravningen, vackra
blommor samt

minnesgåvor vill vi
framföra vårt
varma tack.

SOLVEIG
Chris

Ett varmt tack till alla Er
som hedrat minnet

av vår Älskade

Lars-Göran
Rydberg

genom visad omtanke,
fina blommor,

telefonsamtal, brev samt
gåvor till Cancerfonden.

Tack även till Johan
Ekstedt för all hjälp

och vacker solosång i
kyrkan.

ULLA
LENNART, HÅKAN,

ANNELIE
med familjer

Till alla Er som på olika
sätt deltagit och hedrat
minnet av vår Älskade

Uno Johansson
vid hans bortgång, för
alla vackra blommor i

kyrkan samt för
minnesgåvorna vill vi
framföra vårt varma
och innerliga tack.
Ett särskilt tack till

kyrkoherde em.
Renny Olausson, solist
Magdalena Zander och
kantor Karin Nilsson
som med tal, sång och

musik gjorde
begravningensgudstjänst

en till ett ljust och
vackert minne.

BIRGITTA
Kent och Elisabeth
Stefan och Camilla

Ann-Sofie och Sebastian

Tack

Till Er alla som på olika
sätt deltagit och hedrat

minnet av vår Kära

Marita Carlsson
vid hennes bortgång,

för den vackra
blomstergärden i kyrkan

samt för alla gåvor till
Cancerfonden, vill vi
framföra vårt varma
och innerliga tack.

KJELL
JONAS och DOROTEA

Oliver, Daniella
ANDERS och EMMA

PAPPA


