
alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   201224

PRO Ale Norra gjorde 
det årliga besöket på 
Operan den 1 no-

vember.  Buss hämtade upp 
från Skepplanda i norr till 
Surte i söder för vidare resa till 
Göteborg och denna gång var 

det föreställningen Chess som 
spelades upp. Fantastisk musik 
och sång som framfördes av en 
otroligt duktig ensemble. 

PRO Ale Norra höll årets 
sista kvartalsmöte den 15 
november i Medborgarhuset, 

med pre-
sentation 
av 2013 års 
budget och 
verksamhets-
plan, med 
oförändrade 
medlemsav-
gifter, samt 
hela årets 
kommande 
verksamhet.
Hans Hell-
man talade 
om våra 
orättvisa skat-
ter och att det 
måste tryckas 
på mer av 
PRO:s Riks-

organisation och uppmanade 
medlemmarna att komma till 
Alingsås eller Trollhättan den 
3 december för att demon-
strera för rättvisa skatter. Kent 
Carlsson informerade om den 
kommande resan och julfesten 
som avslutar höstens aktivi-
teter.
Därefter lät vi oss väl smaka 
av kaffe och underbar smör-
gåstårta. Efter kaffet spelade 
vårt populära PROkuleleband 
glada och medryckande sånger.
Som vanligt avslutades träf-
fen med dragning på lotteriet 
där fina vinster hittade glada 
vinnare.
Fredagen den 23 november 
startade den sista resan för året 
till en julmarknad på Dagsnäs 
Slott vid Hornborgasjöns 
strand. Inget regn så långt 
ögat kunde se, bara sol och 
klar himmel! Dagsnäs slott 
hade arrangerat en stilfull 
och högklassig julmarknad, 

Händelserik månad hos PRO Ale Norra

ÄLVÄNGEN. Nere i Mis-
sionskyrkans källarvå-
ning stickas det för 
fullt.

Det görs fi ltar och 
babykläder i mängder.
I början av nästa år skall 
sakerna överlämnas till 
utsatta kvinnor i Kongo. 

Det var Majken Nilsson som 
startade upp Missionskyrkans 
stickgrupp för fyra år sedan. 
Ett 15-tal daglediga kvinnor 
träffas varannan tisdagsför-
middag, jämna veckor. 

– Vi har plats för fler, så 
är man sugen på att ta del av 
vår gemenskap och samtidigt 
göra en god gärning är det 
bara att komma hit, säger 

Majken.
I flera omgångar har stick-

gruppen skickat filtar och 
babykläder till Afrika. Nu har 
man kontakt med en tidigare 

missionär, Birgitta Anders-
son från Alingsås, som ser till 
att leverera produkterna där 
de som bäst behövs.

– Vi pratar om våldtagna 
kvinnor som blir utstötta av 
sina familjer och som lämnas 
ensamma med sina barn. Fil-
tarna och kläderna gör verkli-
gen skillnad, säger Lis-Beth 
Engström, en av deltagarna.

– Man kan tro att i Afrika 
skiner alltid solen, men så är 
det inte. På kvällar och nätter 
är det kallt och barn fryser 
ihjäl.

Nu på söndag, i samband 
med Älvängens julmarknad, 
kommer delar av stickgrup-
pen finnas på plats i Smyrna-
kyrkans cafeteria. 

– Vi uppmärksammar 
Gemensam Framtids första 
insamlingskampanj – Rätt till 
tro. 75 procent av världens 
befolkning lever i länder där 
religionsfriheten begrän-
sas. Genom kampanjen Rätt 
till tro kan du vara med och 
förändra villkoren för männ-
iskor som drabbas av bristen 
på religions- och övertygel-
sefrihet, säger Lis-Beth Eng-
ström.

Halsdukar, hattar och 
mössor kommer att finnas till 
försäljning där pengarna som 
kommer in går oavkortat till 
insamlingen Rätt till tro.

– En hemstickad julklapp 
är aldrig fel att ge bort, säger 
Lis-Beth som hoppas få stifta 
bekantskap med många mark-
nadsbesökare på söndag.

JONAS ANDERSSON

Flitig stickgrupp i Missionskyrkan
– Filtar och babykläder skickas till Afrika

Missionskyrkans stickgrupp 
gör babykläder och fi ltar till 
förmån för utsatta kvinnor 
och barn i Afrika.

Stickgruppens deltagare är fl itiga.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

S:t Peders kyrka

Jul i byn 
lördag 8 dec kl 16.00
Medverkande: Lödöse kyrkokör
Spelmanslaget ” Makalösa” m fl

Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

De vackraste julsångerna på finska julsångerna på finska 
lördag 8/12 kl. 18.00 (Obs tiden!)lördag 8/12 kl. 18.00 (Obs tiden!)

 i Älvängens blå kyrka.  i Älvängens blå kyrka. 
Kyrkkaffe!Kyrkkaffe!

Medverkar gör präst Satu Rekola Medverkar gör präst Satu Rekola 
och musiker Tuuli Ekenberg.och musiker Tuuli Ekenberg.

Välkommen!Välkommen!

Lauantaina 8/12 klo 18.00 Lauantaina 8/12 klo 18.00 
Älvängenin sinisessä kirkossa. Älvängenin sinisessä kirkossa. 
Laulamme rakkaita Laulamme rakkaita 

suomalaisia joululauluja.suomalaisia joululauluja. 
Kirkkokahvit

Mukana pappi Satu Rekola Mukana pappi Satu Rekola 
ja muusikko Tuuli Ekenberg.ja muusikko Tuuli Ekenberg.

Tervetuloa!Tervetuloa!

Kauneimmat Kauneimmat 
joululaulut joululaulut 

(huomaa aika)

Efter julmarknadenEfter julmarknaden

JulkonsertJulkonsert  
söndag 9/12 kl. 16.15söndag 9/12 kl. 16.15

Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka

Nya barnkören och  och Gospelkören  
medverkar tillsammans medverkar tillsammans 

med med The real groove..

Gammaldags 
Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 8 dec kl 11 - 14
Julmusik, tomte, 
kaffe, våfflor. 
Fin blandning av 
hantverkare, 
föreningar och 
produkter

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR

Arrangör:
Fri entré
Välkomna!

där vi kunde inhandla vackert 
svenskt hantverk. Vi startade 
med kaffe och julkaka i Stallet/
Bränneriet och därefter kunde 
vi beskåda och handla av de 
vackra sakerna.
Därefter begav vi oss till Löf-
wings Ateljé & Konstcafé där 

vi serverades en fantastisk god 
lunch i en mysig atmosfär. Allt 
hemlagat och hembakat av 
bästa råvaror. Vi kunde också 
beskåda otroliga väggmål-
ningar och tavlor av konstnä-
ren Göran Löfwing.
Efter lunchen åkte vi till Oste-

rian i Falköping där vi kunde 
köpa ost av alla de slag och 
dessutom titta på en mycket fin 
tomtemarknad.
Därefter gick resan hemåt, och 
vi hade återigen haft en mycket 
trevlig upplevelse!

Eva Carlsson

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Alla är välkomna!

JULBRAZZ lördag 8 december kl 18.00
Julkonsert i Nödinge kyrka med blåsensemblen Brazzeriet från kul-
turskolorna i Kungälv & Ale under ledning av Claes Willig. 
Trombonsolist Kjell Wigander Göteborgsoperan.

Happy Christmas
Söndagen 16 december kl. 17.00.
Julkonsert med Blue’n Joy gospelkör. Kontrabas : Donovan von 
Martens. Piano: Per Walfridsson. Slagverk: William Soovik

Onsdagsträff 12 december 
Kl 13.00 i Nödinge församlingshem.
Julavslutning med julgröt och julsånger 

Kl 11.00 Högmässa i Nödinge 
Kyrka.
Kulturskolornas Brazzeriet med-
verkar. Präst Harry Hultén 

Kl 16.00 Gudstjänst för stora 
& små i Surte kyrka
Luciatåg med barn och ungdo-
mar från Bohus/Surte. Julfest i 
församlingshemmet med dans 
kring granen. Präst Harry Hultén 

Söndagen 9 december 2 advent


