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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 12 juni
kl. 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Py Bäckman 
med pianist Ann-Marie Henning

tillsammans med 
kammarkören VocAle

Fri entré!

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka 

9 juni kl. 18.00

Insläpp från 17.30

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

VÄLKOMNA TILL MUSIKFEST I SURTE 6 JUNI

15.30 Lerum – Surte Symphonic band vid Surte församlingshem
16.00 Musikalen ”Va bra” av barnkören Peacedrums i Surte kyrkan
16.30 Lerum – Surte Symphonic band vid Surte församlingshem
Allsång i församlingshemmet
17.15 Trollkaren Ason Bson och Cson i lilla salen
18.00 Blué n Joy Gospel Konsert i Surte kyrkan.
 
Servering med korv med bröd, kaffe och tårta 
är öppet hela tiden. Intäkterna skänks till 
Barncancerfonden. Ansiktsmålning och aktiviteter för barn mellan 
15.30-18.00 med uppehåll under musikalen och trollkaren.

Sommarmusik i Surte kyrka
Torsdag 13 juni 19.00 ”Fadern och sonen”. Rolf-Åke Fält orgel och 
Vladimir Masko spelar musik av Johann Sebastian Bach och hans 
son Wilhelm Friedemann Bach. Fika efteråt. 

Välkommen!

SPF Alebygdens fredagsvandrare brukar avsluta 
våren med en ö-vandring. I år ställdes kosan till 
Lövön utanför Rörtången. Roy Olsson tog oss 
över till denna pärla. Han följde sedan med och 
berättade om livet på ön förr och nu. Fram till 
30-talet fanns här både skola och affär. Man tog 
då båten in till Stenungsund och sålde sina pro-

dukter. Nu finns det inte längre något aktivt jord-
bruk kvar. Köttdjur från Orust håller dock mar-
kerna öppna.

Deltagarna tackade Berit Johansson för en 
synnerligen fin vandring där vädret var på sitt 
vänligaste humör. 

På fredag börjar spontanvandringarna med en 
vandring från Bohus station genom Vinningsbo 
dalar till Klädkällaren.               Lennart Mattsson Programpunkten ”Visor i Prästalund” återkommer 

varje år vid den här tiden. 
Lars-Eric Frendberg är en 
ständigt återkommande gäst 
och numera alltid tillsam-
mans med sin son Johan.

– Det är en fantastisk plats 
att uppträda på, ett riktigt 
smultronställe som man 
brukar säga. Att se solen 
stråla in genom lövverket, 
höra fågelsång och ta del av 
atmosfären som råder här 
obetalbart. Det är magiskt 
och gör att vi mer än gärna 
återkommer år efter år, säger 
Lars-Eric.

I fjol var vädret ostabilt 
vilket tvingade arrangören, 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, att förlägga 
visstunden till det närbelägna 
församlingshemmet. För-
hoppningsvis blir det under 
bar himmel denna gång.

– Vi får hoppas och tro på 
uppehåll och fint väder, säger 
Lars-Eric som utlovar en 
blandad bukett av sommarvi-
sor och för årstiden passande 
melodier.

Ett ballongsläpp skedde i 
anslutning till barnkörernas 
avslutning på terminen i 
Nödinge kyrka. Dagen bör-
jade med en familjeguds-
tjänst, späckad med musik 
och en evangelietext illus-
trerad med rytminstrument 
som maraccas, bjällror och 
claves med mera. Därefter 
släppte alla barnen varsin 
heliumballong och sedan 
blev det grillning, femkamp, 
änglajakt och poängpro-
menad. Trötta och nöjda 
barn avslutade sedan dagen 
med en fi n guldmedalj av 
choklad.

LARSEN & KJUKKEN SALOMONSEN BAND

T V Å  K O N S E R T E R  M E D  T V Å  D A N S K A  S U P E R S T J Ä R N O R

Danish

NÖJET KONSERT PRESENTERAR

LÖR 13/7 MARSTRAND
Societetshusets utescen

Biljetter: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70 samt Ticnetombud

Konsertmeny bokas på
www.societetshuset.se

Familjegudstjänst och ballongsläpp
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Ett soligt Lövön mötte SPF Alebygden
Fredagsvandring på Lövön.Fredagsvandring på Lövön.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Visor i Prästalund blir det nästa torsdag då Lars-Eric och Johan Frendberg kommer på 
besök.

– Frendbergs gästar Prästalund

Bukett av sommarvisor
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STARRKÄRR. Traditionen hålls vid liv.
Torsdagen den 13 juni kommer far och son 

Frendberg, Lars-Eric och Johan, till Prästalund.
– Jag har varit här varje sommar sedan tidigt 

80-tal, förklarar Lars-Eric.


