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

Du känner väl till

Öppna förskolanÖppna förskolan
för barn från 0 år i sällskap med vuxen

Måndagar och Torsdagar

9.00-12.00
Nols kyrka och 

Älvängens blå kyrka

Onsdagar 

9.00-12.00
Starrkärrs församlingshem

Ingen föranmälan - Bara kom!Ingen föranmälan - Bara kom!

 Nols kyrka 3 mars kl. 17.00
Mycket sång och musik av barnkören gNola mfl.Mycket sång och musik av barnkören gNola mfl.

Efter gudstjänsten serveras kvällsmat!Efter gudstjänsten serveras kvällsmat!
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Regnbågens folk Regnbågens folk 
–  en temagudstjänst om naturen   –  en temagudstjänst om naturen   
och dess skapareoch dess skapare

MedskaparenMedskaparen
Välkomna till en kväll där du 

får vara med och 
skapa någonting själv.

Tisdag 5 mars kl. 18.30-20.30 
i Nols kyrka.

Allt mellan himmel och jord - en kväll om skapelse, miljö och rättvisa. 
Tillsammans med miljösamordnare Christina Bernérus samtalar vi om hur vi 

vårdar skapelsen -Moder Jord, Miljö, FairTrade mm. 
Kvällsmat:soppa, bröd, kaffe o kaka. 

Barnpassning. Självkostnadspris. Ingen anmälan. Välkommen!

FöreläsningskvällFöreläsningskväll  
6 mars kl 18.00-21.006 mars kl 18.00-21.00
Starrkärrs församlingshemStarrkärrs församlingshem

Med desperat blick närmar sig 
kvinnan den man som alla fl ockas 
omkring. Nu eller aldrig! Med för-

siktig hand nuddar hon hans rock trots att 
hon betraktas som oren i människors ögon, 
avskuren från allt socialt liv. Genast förstår 
hon att kampen är över. Den sjukdom som 
har begränsat hennes tillvaro och nästintill 
ruinerat henne har mött sin överman. När 
alla möjligheter till förändring har gått i stå 
vänder hon sig till Jesus, och det ger resultat 

(Mark 5).
Varför Gud inte alltid gör människor 

friska när vi vänder oss till honom har teolo-
ger funderat över i alla tider. Det händer vis-
serligen, men långtifrån så ofta som vi skulle 
önska. Däremot finns ingen tvekan om att 
något händer. 

Guds kraft är starkare än all destruktivitet, 
av vilket slag det än är. Åtskilliga berättar om 
hur livet förvandlats i mötet med Jesus, trots 
att yttre omständigheter är lika svåra som 
tidigare. Därför är nog den viktigaste frågan 
för oss idag om vi, liksom kvinnan ovan, är 
beredda att släppa alla förbehåll och tränga 
oss fram?

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

Starrkärr Kilanda
Hembygdsförening

ÅRSMÖTE
Söndag 17 mars kl 14.00

i Starrkärrs Församlingshem

Bo Björklund berättar och  
visar bilder utifrån Kilandaboken

Årsmötesförhandlingar

Kaffe

Alla hälsas 
välkomna

- Styrelsen

Är det okej att tränga sig fram?

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Installations- 
gudstjänst

med Lars Gunther
i Guntorps missionskyrka

söndag 3 mars kl 16.00

Övriga medverkande:  
Ola Bojestig, Peter Svanberg, Kören 

paus, Lovsångsdans av Ichfys

Välkomna till 
stor högtid

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

HÅLANDA FÖRSAMLINGSHEM
Onsdag 6 mars kl 10.00

Gemenskapsträff

SKEPPLANDA 
FÖRSAMLINGSHEM

Onsdag 6 mars
18.30 Passionsandakt med mässa

19.00 Församlingskväll med Pilgrimstema
Bo Björklund och Carina Frykman

Onsdag 13 mars
10 .00 Storcafé ”Res ut i världen” med 

Marianne Gustafsson
18.30 ”Lutherhjälpskväll”

Brödlotteri
Dragning på listor

Kaffeservering
Bröd och kakor mottages tacksamt  

till lotteriet.

Allt till förmån för Svenska Kyrkans 
Internationella arbete

Välkomna!

SPF Alebygden fick 89 nya 
medlemmar under fjolåret. 
40 av dessa hade hörsam-
mat en inbjudan till träff på 
Björkliden.

De hälsades välkomna 
av ordföranden Hans 
Åström. Han efterlyste 
vilka förväntningar de hade 
på föreningen samt vad de 
själva kunde bidra med. Ett 
önskemål om motionsdans 
framkom. Det gäller bara att 
hitta ledare. Några ville lära 
sig mer om data. Ett pro-
blem här är medlemmarnas 
olika kunskapsnivå men vi 

arbetar på det.
Föreningens kassör 

Claes-Hugo Larsson gav 
en fin beskrivning av för-
eningens ekonomi. Tage 
Svensson rapporterade 
från Kommunala Pensio-
närsrådet och konstaterade 
att kommunen numera tar 
pensionärsorganisationernas 
åsikter på allvar.

Nils Silfversten välkom-
nade alla att pröva på boule 
tisdagar och torsdagar. Len-
nart Mattsson informerade 
om stavgång och vandringar.

Ingelore Lindahl inbjöd 

till månadsträff den 12 mars 
och vårträff den 19 april. Ur 
vårens rikliga reseprogram 
kunde nämnas ett besök på 
Volvos säkerhets- och säker-
hetsutställning den 3 april 
och i Göteborgs synagoga 
den 24 april. Den 24 augusti 
åker vi till St Petersburg. 
Resan är fulltecknad, men 
man kan sätta upp sig på 
reservlista. Förutom denna 
rikliga information bjöds det 
på kaffe med dopp.

Lennart Mattsson

Nya SPF-medlemmar har välkomnats

Torsdagen den 21 februari genomfördes ett välbesökt och bejublat Musikcafé på Repslagar-
museet. Museet gästades av veteranjazzbandet Begonia. Fler än 60 åhörare hade kommit 
till caféet för att ta del av underhållningen. Något man verkligen inte ångrade, om man gick 
efter alla applåder och positiva kommentarer. Vi hoppas att kunna få detta till en årlig begi-
venhet och ser redan fram emot nästa tillfälle.

Bejublat Musikcafé på RepslagarmuseetBejublat Musikcafé på Repslagarmuseet

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 6 mars kl 13.00
i Nödinge församlingshem.
”Vad säger den här texten”
Harry Hultén. Fika Alla är välkomna!


