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Förmiddagscafé 

Kilanda församlingshem 
torsdagen 25 oktober kl 10-12

Ingmari Dalin och Mats Hagström 
spelar och sjunger 

”Pärlor ur svenska visskatten”

Jumalanpalvelus
Älvängenin sinisessä kirkossa

la 27. 10. klo 16.00
Pappi: Satu Rekola 

Muusikko: Tuuli Ekenberg
Kirkkokahvit. Tervetuloa!

Mässa på finska
i Älvängens blå kyrka
lördag 27/10 kl. 16.00

Präst: Satu Rekola
Musiker: Tuuli Ekenberg
Kyrkkaffe. Välkommen!
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Under Allhelgonaveckan kommer 
Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka vara öppen: 
Torsdag 1/11 - lördag 3/11 
10.00-18.00.

Välkommen in i kyrkan. Tänd ett ljus, 
drick en kopp kaffe, samtala med någon 
eller bara kom in i värmen.

Musikandakt lördag 3 nov. kl. 16.00

Minnes- och musikgudstjänst 
söndag 4 november kl 18.00

Kilanda kyrkaKilanda kyrka  är öppen: 
Fredag 2 nov 12.00-16.00

Musikandakt lördag 3 nov kl 18.00

Öppet Hus iÖppet Hus i

AllhelgonatidAllhelgonatid

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

LEDIG TJÄNST
Församlingspedagog/Barn och 

ungdomsledare - vikariat Skepplanda 
Hålanda församling

Vår barn och ungdomsledare Malin ska börja

studera till våren 2013. Vill Du vikariera för

henne 100% under minst 1 års tid?

Läs ber om jobbet på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Hålanda kyrka
Söndag 28 oktober

Mässa kl 12
Torsdagskören Skallsjö församling, Floda

Ledare : Knut Larsson samt

Hålanda kyrkokör

Präst : Bengt Broman

SKEPPLANDA. I förra 
veckan invigdes en ny 
utställning på bibliote-
ket.

Det är Skepplanda 
Akvarellgrupp som vi-
sar sina färdigheter.

Ett 60-tal konstverk 
hänger upp för allmän 
beskådan.

Varje måndag träffas fjorton 
medlemmar ur Skepplanda 
Akvarellgrupp i bygdegår-
den. De målar tillsammans, 
men lika viktigt som konst-
utövandet är den sociala 
samvaron.

– Vi är en samling dagle-
diga, de flesta pensionärer, 
som tycker det är roligt att 
måla akvareller. Vi håller på 
året om, med undantag för 
några sommarveckor då det 
är uppehåll, berättar eldsjä-
len Ronny Eriksson.

– Gruppen är väldigt pro-
duktiv, men det sker ingen 
tävlan sinsemellan vem som 
är bäst eller vem som hinner 

få färdigt flest verk. Det 
är upp till varje deltagare 
vad han eller hon vill göra, 
poängterar Ronny.

Akvarell-
gruppen har 
även tidigare 
haft utställ-
ning på 
Skepplanda 
b i b l i o t e k . 
Nu är det 
dags igen. 

– Det är 
närmare 60 
tavlor som 
hänger uppe. 
Motiven är 

oerhört varierande, avslöjar 
Ronny.

Utställningen pågår till 
och med den 19 november.

Akvareller visas på Skepplanda bibliotek

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett 60-tal konstverk från Skepplanda Akvarellgrupp fi nns nu 
att beskåda på ortens bibliotek. Utställningen pågår till och 
med den 19 november.
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FN-konsertFN-konsert
Starrkärrs kyrka
Onsdag 24 okt. kl. 18.30

100 sångare från 
församlingens 
barn- och 
vuxenkörer 
sjunger om fred och vänskap.

Insamling till Världens barn.

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Surte kyrka 100 år
Jubileumsmusik i 
Surte Kyrka
Söndag 28 oktober 16.00 
Lovsångsgudtjänst
Lovsång med nuvarande 

Berättarkväll i Surte 
församlingshem 
Onsdagen 31 oktober
kl. 18.30. Nils Svensson 
och Bertil Lundgren 
– Minnen från bruket. 
Samtalsledare: Sten-Åke 
Lyngstam

Onsdagsträff 31/10 kl 13.00 
Nödinge församlingshem ”Vad 
säger den här texten?” 
Reine Bäck. Fika, Alla välkomna 

Öppet på våra kyrkogårdar
2 november har vi öppet i Nödinge 
kyrka och Surte Kapell. 
11.00-17.00 Kom och drick en kopp 
kaffe, tänd ett ljus och sitt ner en 
stund. Musik spelas 14.00-15.00 av 
våra musiker.
Lördag 3 november är Nödinge 
kyrka öppen 10.00-13.00, 
Gudstjänst 11.00-12.00 
Välkommen 

Ronny Eriksson, en av 
eldsjälarna i Skepplanda 
Akvarellgrupp.


