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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Familjegudstjänst
Starrkärrs kyrka

Palmsöndagen 24 mars kl. 17.00

Nya barnkören framför minimusikalen 

Den stolta åsnan
Kyrkfika efter gudstjänsten.

Vi ser 

Stengrunden 
av Bo Giertz. 

Fika och Andakt.

Förmiddagscafé
Starrkärrs församlingshem 
21 mars kl 10.00-12.00

Filmvisning!

Syföreningens

Basar

Tombola
Lotterier

Försäljning  
av hembakat

Andakt Auktion

Lördag den 

23 mars kl 12.00 
Starrkärr-Kilanda kyrkliga syförening 
Basar i Starrkärrs församlingshem.

Behållningen går till 
Svenska kyrkans internationella arbete. 

Alla är varmt välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Palmsöndagen den 24 mars
Välkommen att ta med din fastebössa och lämna i Gudstjänsten.

1100 Surte kyrka Gudstjänst
H Hultén
ABF blåsensemble under 
ledning av David Ambrus

1500 Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Olausson

1100 Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Olausson
Medlemmar ur popkören 
medverkar

Alla är välkomna!
Onsdagsträff 27 mars
Surte församlingshem kl. 1400

Sång och musik från vaggan till nu med Sven Karlsson
Fika

Nu ligger Klädkällaren på 
gångvägs avstånd. Förra fre-
dagen vandrade 21 medlem-
mar i SPF Alebygden från 
Nödinge till Stora Viken 
och den nyöppnade butiken. 
Solen sken och promenaden 
på servicevägen efter järnvä-
gen kan rekommenderas.

När vi kom mitt för 
Klädkällaren mötte en glad 

överraskning. Genom träd-
dungen hade man anlagt 
en stig ner till älvstranden 
och man var i färd med att 
inhägna området och förse 
det med stängselövergångar. 
Nu får vi hoppas att det rika 
fågellivet inte har skrämts 
bort av byggnationen. 
Dungen är ju bland annat 
häckningsplats för rosen-

finken.
Framme vid Klädkäl-

laren intog vi kaffe och 
smörgåsar i ståndsmässig 
miljö i herrgårdsbyggnadens 
andra våning med strålande 
utsikt. Stärkta kunde vi 
sedan inspektera de rymliga 
lokalerna och “shoppa loss”. 
Hemfärden skedde på val-
fritt sätt.       Lennart Mattsson 

SPF-medlemmar fredagsvandrade till Klädkällaren i Stora Viken.

SPF-vandring till Klädkällaren

ARRANGÖR:

BJUDER IN TILL EN SVÄNGIG  
VÅRKONSERT

SÖNDAGEN DEN 7 APRIL  KL 17.00 
MIMERS HUS TEATERN

www.opus83.se

ENTRÉ 200:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M.  
8 MARS PÅ MIMERS HUS TEL. 0303-23 82 02 SAMT 

www.opus83.se

JENNIE ELONSSON • INGELA FRIBERG 
MATS SKÖLDBERG • SWEN EMANUEL

DIRIGENT: JACK SVANTESSON

PEORIA 
      JAZZBAND 

DET BLIR JAZZ, GOSPEL, MUSIKALER M.M.

Dansföreningen Surte 
Swingers har aktiviteter i 
Surte, Nödinge och Alafors. 
Flera orter planeras allt efter 

som behov uppstår.
Sedan årsmötet 2013 har 

föreningen fått en ny styrelse 
med ordförande Roger Fro-

mell som antagit en ny roll 
för att aktivt sprida dansens 
roliga och nyttiga motion till 
så många som möjligt. 

Med dansen får man trä-
ning genom rörelser till 
musik, samtidigt som man 
måste använda huvudet, vilket 
även det behöver stimuleras. 
Allt för att få en nyttig och 
rolig motion.

Alla kan vara med, ung som 
gammal, ensam eller i par, alla 
dansar tillsammans.

Vi har bland annat square-
dans som från början är ame-
rikansk folkdans, som ändra-
des lite till att bli det vi dansar 
idag. Även line dance finns 
det möjlighet att lära sig. 

Nästa danstillfälle är nu 
på söndag den 24 mars på 
Ale gymnasium och alla är 
välkomna att komma och titta 
och kanske bli inspirerade att 
prova på.

 ❐❐❐

Nyttig och rolig motion med dans
Många glada dansare på Alla hjärtansdansen i Medborgarhuset i Alafors.Många glada dansare på Alla hjärtansdansen i Medborgarhuset i Alafors.


