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

Ny Alpha-kurs startar 5 september
Alpha är en grundkurs i kristen tro. 
Vi träffas 12 torsdagar kl. 18.30 i Starrkärrs församlingshem. 

Mer info och anmälan: 
www.mittiale.se/alpha  Sista anmälansdag 24/8

Bön – vad är det? 
Vad skulle du vilja veta om Jesus? 

Finns Gud?

De 25 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
fredag 6 september kl 18.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
Ange namn och adress Vi måste ha svaren 

senast den 24 augusti

FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 24 augusti

Namn 

Adress 

Postadress 

Elva medlemmar i SPF 
Alebygden tog bussen till 
Alafors och gick över motor-
vägen till Häljered. Det var 
sommarens sista spontan-
vandring och åter gynnades 
vi av soligt väder. Vi njöt av 
den vackra utsikten och den 
härliga naturen efter vägen 
till Häljered. Fikade gjorde vi 
vid Arbetsmarknadsenheten 
innan vi tog bussen tillbaka 
från vårdcentralen. Inger 

Svensson harangerades för 
initiativet till denna trevliga 
vandring.

Nu börjar de planerade 
vandringarna med en utflykt 
till Hyppeln. Vi samlas i Älv-
ängen och Nödinge. Slut-
samling är vid Eriksdal. Ta 
med matsäck för två raster. 
Veckan därpå vandrar vi i 
Gunnebo.

Lennart Mattsson

Ales sångfåglar i Blue’n Joy 
gospel besökte Paris i mitten 
av juni. Förutom en fartfylld 
konsert i Svenska Kyrkan 
med både svensk, norsk och 
traditionell gospel blev det 
sightseeing och gemenskap 
i den franska huvudstaden. 
Kören välkomnades tillbaka 
för fler konserter av Paris-

kyrkans sommarpräst Lars 
Nordh, känd från Starrkärr-
Kilanda församling. Väl 
hemma i Sverige sätter 
kören snart igång höstens 
intensiva säsong med många 
nya korister och ett späckat 
upplägg.

❐❐❐

I fredags hade Pro Lödöse-
Nygård sin sista sommar-
dans på Locktorp. Vädret

var bra, kanske lite kyligt 
men det var bara att hålla 
i gång efter Svidarnas ton-
gångar.

Vi var 40-tal damer och 
herrar som svävade omkring 
på dansbanan. Under pausen 
togs kaffekorgen fram, sedan 
blev det lottdragning. Däref-
ter fortsatte dansen fram till 
klockan 21. Så var sommaren 
2013 gjord på Locktorp.

PRO Lödöse-Nygård
Pia Ek

Vandring Alafors – Vikinga-
gården med SPF Alebygden

Sångfåglar besökte Paris
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Sista sommar-
dansen på 
Locktorp

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

LÄ
SV

ÄRDE!

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

Exklusiv
hårdinbunden fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

Tips! 
Läs kundomdömen 

på hemsidan!

Din bok skickas 
inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

<- <-
Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Dina egna bilder i en professionell fotobok

& ONLINE


