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1 i advent, söndag 2/12
Nols kyrka 

Familjegudstjänst kl. 11.00 
Barnkören gNola sjunger! 

Efter gudstjänsten blir det fortsatt 
gemenskap med pyssel hantverk lek 
i församlingssalen och en enkel lunch 

Vi håller på så länge 
vi tycker det är roligt!

Präst: Mikael  Nordblom

Starrkärrs kyrka 
Mässa kl. 11.00 

Kammarkören Voc-Ale 
damkören Vox feminale samt 

instrumentalister. Vi välkomnar 
sommarkonfirmanderna.  Avtackning 

och välkomnande av kyrkvärd.
Kyrkkaffe.

Präst: Lennart Johnsson

Älvängens kyrka 
Familjemässa kl. 11.00

Drama och härlig musik! 
Extra festligt fika efteråt 

Präst: Per-Martin Andersson

Kilanda kyrka 
Mässa kl. 18.00 

Sånggruppen MIRA från Alingsås 
sjunger musik av kvinnliga 

amerikanska kompositörer om 
Jesu födelse, julfirande och 

förhoppningar om en värld i fred. 
Musik som berör både 

öra och hjärta! 
Präst: Lennart Johnsson

Älvängens blå kyrka

Onsdag 5/12 kl. 14.00 
Efter andakten serveras god gröt 

tillsammans med trevlig underhållning. 
Alla är varmt välkomna!

GRÖTFEST!GRÖTFEST!

Tio respektive elva medlemmar i SPF Ale-
bygden har fått lära sig baka bröd på gam-
maldags vis över öppen eld. Irene och Mats 
Gustavsson, Hallbacken, hade bjudit in oss 
till sin bakstuga i närheten av Gravsnäs. Här 
har Mats egenhändigt byggt en bakugn, som 
fungerar perfekt.

Vi välkomnades med kaffe och tunnbröd-
smörgås innan det var dags att gå till verket. 
Under värdfolkets skickliga ledning fick vi 
lära oss de olika momenten. Vi gjorde tunn-
bröd samt tjockare och tunnare kakor. Till 
lunch bjöds mustig soppa.

Vi som fick assistera Mats med grädd-
ningen fick det verkligen hett om öronen. 
Alla deltagare var mycket nöjda och sänder 
ett hjärtligt tack till Irene och Mats för en 
fantastisk dag.

Fredagen den 30 november vandrar vi i 
Nödinge med avslutande lunch på gymna-
siet.

SPF Alebyggen deltar i Bruksongars jul-
marknad på Glasbruksmuseet den 8 decem-
ber. Studiecirkeln om St Petersburg startar 
den 18 februari. Avresedatum är fastställt till 
den 24 augusti.

Lennart Mattsson

Torsdagen den 15 
november hölls årets 
sista kvartalsmöte hos 
PRO Surte-Bohus i 
matsalen på Bohus 
dagcentral. Mötet hade 
samlat ett 90-tal med-
lemmar. Vår PRO-kör, 
under ledning av Stig 
Alfredsson, öppnade 
mötet med några glada 
och trevliga sånger.

Till mötet hade 
inbjudits Kontakt- och 
Besöksverksamhetens 
ordförande, Inga-Britt 
Karlbom, som redo-
gjorde för hur verksam-
heten i Ale fungerar. 

Cirka 130 personer 
är för närvarande enga-
gerade. Här kan man 
få hjälp med sådant 
som inte innefattar 
hemtjänsten uppgifter 
utan en medmänniska 
ställer upp kanske för en 
pratstund, högläsning, 
läkarbesök eller besök 
hos frissan.

Verksamheten har visat att det finns behov 
för detta och man vill gärna att fler anmäler 
intresse att ställa upp. Det är kostnadsfritt 
för den sökanden och de som arbetar inom 
verksamheten ställer upp ideellt. Det finns 
många som bor ensamma och har få eller 
inga anhöriga som finns i närheten och kan 
hjälpa till.

Under mötesförhandlingar redovisades 
budget för 2013 med oförändrade avgifter, 
planerade resor, cirklar, kurser med mera. 
Dessutom fanns platser kvar till vår julfest 
den 30 november.

Därefter tog vår inbjudne vissångare 
Ingvar Gunnarsson plats på podiet och gav 
oss en underbar timma med historik och 
sånger ur Cornelis Vreeswijks rika reper-
toar. Mycket uppskattat och de flesta sång-
erna kände vi igen och sjöng med i.

Efter kaffe, macka och god kaka läm-
nade vi mötet med en härlig känsla efter ett 
mycket trevligt möte.

Gunilla Carlson
Sekreterare

SPF-are i 
baktagen

Kvartalsmöte med PRO Surte-Bohus

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ADVENT I VÅRA KYRKOR
Skepplanda församlingshem 
Kl 10 Gudstjänst, B Broman, kyrkkaffe

Skepplanda kyrkokör

Hålanda kyrka 
Kl 12 Gudstjänst, B Broman

Hålanda kyrkokör
Erik Hultstrand-Ahlin - trumpet

S:t Peder kyrka 
Kl 10 Mässa, M Skredsvik

Lödöse kyrkokör
Flöjt: Marie Lindqvist

Trumpet: David Wahlqvist
Kyrkkaffe

Ale-Skövde kyrka 
Kl 17 Adventssång, M Skredsvik

Solosång: Karolina Lindgren
Flöjt: Marie Lindqvist

Trumpet: David Wahlqvist

Tunge kyrka 

Se ovanstående

Välkommen till Hålanda 
kyrkliga arbetskrets

FÖRSÄLJNING lördag 1 december kl 13

i Hålanda bygdegård

Auktion av hemystad ost, brynost  
och handarbeten.

Tombola, lotterier samt kaffeservering
Gåvor mottages tacksamt!

Varmt tack
Till alla som bidragit till det  
fina resultatet 56.233 kr vid  

vår försäljning.
Outtagen vinst lila T 17

Hämtas hos Anita Rydén
0303-336159 före den 21 dec 2012.
Skepplanda Kyrkliga Syförening

Inga-Britt Karlbom föreläste på PRO Surte-Bohus kvar-Inga-Britt Karlbom föreläste på PRO Surte-Bohus kvar-
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Jubileumsmässa i Surte kyrka – 100 år!
Lördagen den 1 december kl 15
Medv. kontr. pr. Martin Lind, församlingens präster och diakon.
Bach Adventskantat nr.61 ” Världens frälsare kom här” mm.
Surte ekumeniska kör, musiker ur Ale kvartetten, solister Ida Anders-
son - sopran, Benedikt Melichar - tenor (Innsbruck, Österrike), Karin 
Nilsson – Piano, Rolf-Åke Fält - orgel, Vladimir Masko - dirigent

Första Advent söndag 2 december

Gemenskapsträff 29 
november
Bohus servicehus kl. 15.00 
Daniel Perez underhåller. Reine 
Bäck – Adventsandakt. 
Fika, alla är välkomna. 

Adventsgudstjänst för 
små & stora
Surte kyrka fredag 30 novem-
ber  kl 10.00. Förskolan Paradi-
set medverkar med sång. Kyrko-
herde Harry Hultén

Adventsgudstjänst 
Surte kyrka kl.11.oo Medver-
kande  Surte ekumeniska kör, 
musiker ur Ale kvartetten, solis-
ter Ida Andersson - sopran,  
Benedikt Melichar - tenor (Inns-
bruck, Österrike), Rolf-Åke Fält 
- orgel, Vladimir Masko - diri-
gent. Harry Hultén, Kyrkkaffe

Gudstjänst för stora och små 
Nödinge kyrka kl. 11.00 Med-
lemmar ur alla körer i Nödinge 
Kyrka medverkar. Kyrkkaffe. 
Ungdomsgruppen har försälj-
ning av rättvisemärkta varor där 
överskotten går till kyrkans In-
ternationella arbete. Reine Bäck

Onsdagsträff 5 december 
Surte församlingshem kl. 14.00. Terminsavslutning med ”Advents-
mys - Ida Andersson”. Fika, alla välkomna!

Adventsgudstjänst - Bohus Servicehus kl. 15 Harry  Hultén 


