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Skolan i Kyrkan
Torsdag 13 december 18:30 
Kyrkbyskolan går Lucia i Nödinge Kyrka.

Måndag 17 december  19:00 
Julkonsert i Nödinge kyrka med elever och personal från Ale 
Gymnasium
 
Vardagsgudstjänst för stora & små
Fredag 14 december Surte kyrka kl. 10.00
Samling vid krubban H Hultén
 
Happy Christmas
Söndagen 16 december kl. 17.00.
Julkonsert med Blue’n Joy gospelkör. Kontrabas : Donovan von
Martens. Piano: Per Walfridsson. Slagverk: William Soovik

Finsk gudstjänst 
”De vackraste julsångerna”
Lördag 15 december 13.00 Surte kyrka
Mattias Juopperi

Alla är välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

JulkonsertJulkonsert
Älvängens blå kyrka 
Onsdag19/12 kl. 19.00

Emelie Wessmark, Linn Magnusson
och Karin Bäckman ger er 

en stämningsfull upplevelse. 

Juligt fika efteråt.

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

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

Julfest för 
alla åldrar

Luciatåg, pyssel, sång, 

julbuffé och mycket mer. 

Starrkärrs församlingshem 

Torsdag 13 dec. kl. 10.00-13.00

Söndag 16 dec. 3:e advent
Starrkärrs kyrka kl. 18.00 

Julsångs-Julsångs-
gudstjänstgudstjänst
Kom och lyssna till 

och var med och sjung 
julens sånger.

Medverkande: 
Kammarkören VocAle, 

damkören Vox feminale. 
Solosång av Elisabet Ehlersson 

och Klara Nilsson.
Maria Ingemarsson Berg - piano, 

Mats Lindberg - cello, 
Johan Dahlbäck - flöjt, 

Rolf Mårtensson – violin, 
Martin Fernandez - slagverk.

Dirigent: Sabina Nilsson.

Vid Aktiva Seniorers 
novembermöte besökte mat-
konsulent Eleonor Schütt 
oss. Hon berättade om 
utvecklingen av den bohus-
länska matkulturen och 
började med att läsa sagan 
om Barnet som åt. Genom 
sagan fick vi ta del av vilken 
mat vi äter under livets olika 
skeden. Vår historia, den 
sociala miljön och ekonomin 
är faktorer som påverkar 
valet av mat.

Det välkända begreppet 
husmanskost förklarade 
Eleonor för oss. Det är mat 
man äter till vardags lagad på 
billiga, lättillgängliga varor. 
Det var först efter andra 
världskriget som utveck-
lingen av maten tog fart. Då 
kom Findus burkmat och 
1953 såg den första hambur-
garen dagens ljus. Genom 
de italienska arbetarna vid 
SKF på 60-talet fick vi ta 
del av den italienska maten. 
Äggosten är en specialitet i 
södra Bohuslän. Den både 
tillagas och äts på olika sätt, 
antingen med sill eller sylt. 
I den norra delen föredrar 
man molskost.

Eleonor talade om vikten 
av att föra traditioner, både 
mat och andra, vidare. Vem 
kunde väl tro att den söta 
lilla krämen till efterrätt 
förr faktiskt var bra för mat-

smältningen. Men vad var 
rodevälling egentligen? Jo, 
kålrötter kokta i mjölk.

Tack Eleonor för att du 
berikade vårt vetande denna 
förmiddag! Vi lyssnar gärna 
en tredje gång.

Innan mötet avslutades 
gavs lite information. Insam-
lingen till Barncancerfonden 
gav

2 191 kronor i oktober. 
Teaterombudet Vivi-Ann 
vill att teaterbesöket i januari 
betalas vid månadsmötet den 
12 december. Bengt B berät-
tade att en resa till Tanzania 
planeras i oktober.

Nästa månadsmöte firar 
vi traditionsenligt Lucia.

Inga Isaksson

Från rodevälling till sushi

Eleonor Schütt gästföreläste 
på Aktiva Seniorers 
novembermöte.

Hela 47 medlemmar hörsam-
made Eva Jönssons inbjudan 
till visning av Nödinge kyrka. 
De fick en mycket bra informa-
tion av Elise Friman. Hon har 
tills nyligen verkat som diakon i 
församlingen. Nuvarande kyrka 
uppfördes 1727. I samband med 
reparationsarbeten 1981 hittade 
man lämningar efter en kyrka från 
1100-talet. De enastående mål-

ningarna är utförda av Alexander 
Fox. Efter visningen intog hälften 
en gemensam lunch på gymnasiet.

Den första spontanvandringen 
gick i 17-gradig kyla. Sju med-
lemmar ställde upp. Vi gick den 
nya gång- och cykelvägen söderut 
från Nödinge. Över älven hade vi 
en strålande utsikt mot Mareberg. 
Sedan gick vi upp mot golfbanan. 
Kaffet intog vi i strålande solsken. 

Det var lika underbart som i en 
solgrop i fjällen. De som vill gå 
med på vinterns spontanvand-
ringa kan ta kontakt med Lennart 
Mattsson.

Nästa punkt på programmet är 
luciafirandet i Medborgarhuset på 
luciadagen.

Lennart Mattsson

STARRKÄRR. Nu på söndag, den tredje 
advent, sjungs julen in i Starrkärrs kyrka. 
Varför inte göra en liten lucka i almanackan 
bland alla julens ”måsten”; julklappar och 
gran som ska inhandlas, pepparkakor som ska 
bakas, julbord och fester?

På julsångsgudstjänsten får du höra resul-
tatet av flera veckors övande från traktens 
egna körsångare då Kammarkören VocAle 
och damkören Vox feminale tillsammans 
med solister och instrumentalister bjuder in 
till en stunds vila i julstressen. Vad handlar 
julen egentligen om? Inte föddes väl Gud 
i Jesusbarnet, som julens sånger handlar 
om, för att lägga en massa bördor och måsten 
på oss?

Du får ta del av julens glada budskap om 
fred och frid och där ”Himlen vill möta 
marken där jag går” för att citera en av de nya 
julkörsångerna. Det blir både nya och tradi-
tionella julvisor.    ❐❐❐

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

JULSÅNGER I 
FÖRSAMLINGSHEMMET

Söndag 16 december kl 18.00
Vi sjunger in julen tillsammans!

Marianne (Majje) Vedin gästar oss
Luciatåg

Skepplanda Kyrkokör
Kaffeservering

JULMUSIK  
I SKEPPLANDA KYRKA

Lördag 22 december kl 17.00
”När det lider mot jul” - pärlor i advents- 

och jultid
Nya MotettEnsemblen

Daniel Reinholdsson - orgel
Peter Corneliusson - dirigent

SPF Alebygden i Nödinge kyrka

Sjunger in julen 
i Starrkärr

Kammarkören VocAle (bilden) och damkören 
Vox feminale sjunger in julen i Starrkärrs 
kyrka nu på söndag.

Nu lyser stugorna 
av alla slag av 
julljus 

och vit är marken utav 
snö och is

varenda bil har vinter-
däck i sina hjulhus

naturen går i ide, på 
något sätt o vis

Att övervintra är att kunna 
njuta

tänk, en promenad en 
solig vinterdag minsann

att mot en södervägg i 
solen kunna luta

det är en lyx som bara 
nordbor nyttja kan

En dag i mars när solen 
sätter riktig fart

då står kung Bore slätt, 
har ingen chans

på några dagar lyser 
åter äng och åker bart

marken tinar, våren 
bjuder upp till dans

Så kommer krokus, påsk-
lilja med sina knoppar

man börja skönja sol 
och varma dagar

ett härligt vårregn med 
sina milda droppar

nog är det dumt att vi 
på vädret klagar

Allt oftare det strävas att 
mot andra platser fly

lev här och nu är rådet 
som du får

tänk, nästa dag, i 
morgon, den är alltid ny

blott du bestämmer vad 
den ger och hur du mår

KJ

Efter vinter 
kommer vår

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?

Hörselskadades Riksförbund

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva sjöräddning.se 

eller 077-579 00 90
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