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Välkommen till Tacksägelsedagen söndag 13 oktober
Nödinge Kyrka 11.00 Gudstjänst

 

Surte kyrka 13.00 Finsk gudstjänst S Rekola
 

Onsdagsträff 16 oktober

Surte Ekumeniska kör 
Börjar höstterminen torsdagen den 10 oktober kl. 19.oo.
Plats

Information:

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Höstfest
Tacksägelsedagen 

söndagen den 13 oktober

Mässa kl. 11.00 i Kilanda kyrka.

Kammarkören VocAle
Efteråt är alla välkomna till  

församlingshemmet på extra  
gott kyrkfika och underhållning.

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

ALAFORS. Alkottens 
förskola bjöd i tisdags 
in till traditionell höst-
fest.

Det serverades saft 
och tårta ute på gårds-
planen.

Höjdpunkten för 
många barn var annars 
turen på hästryggen.

Alkotten har för vana att varje 
höst ordna med en festdag. 
När lokaltidningen kommer 
på besök står barnen i kö för 
att få sitta upp på hästryggen. 
Ett samarbete med Öster-
gårds Ridklubb möjliggör 
denna populära aktivitet.

Lite längre bort håller 
förskollärare Anna-Carin 
Larsson, med barnens hjälp, 
på att plantera lökar.

– Barnen har med sig lökar 
hemifrån som vi nu sätter i 
jorden. När våren kommer 
ska det förhoppningsvis växa 
blommor här, säger Anna-
Carin.

Eftersom höstsolen lyser 
från en klarblå himmel går 
det också att rigga fikat 
utomhus. En tårta dekore-
rad med vackra höstlöv och 
svampar ställs på bordet till 
barnens stora förtjusning.

– Då vi har naturen precis 
inpå husknuten försöker vi 
vara ute så mycket det bara 
går. Till våren ska vi dess-
utom ha klart med en cykels-
linga, som förhoppningsvis 
också ska asfalteras. Det ser 
vi fram emot, säger Anna-
Carin.

Alkottens förskola bedrivs 
som ett föräldrakooperativ. 
Efter sommarlovet var det 
en del barn som gick över i 
6-årsverksamhet varför det 
nu finns några fåtal vakanser.

– Är man intresserad av 
att ha sitt barn hos oss är det 
bara att höra av sig, avslutar 
Anna-Carin Larsson.

JONAS ANDERSSON

Nyss hemkomna från 
Färöarna besökte Nils 
Zanders och Lennart Tor-
stensson Aktiva Seniorer. 
På ett alldeles magnifikt 
sätt knöt de, genom ord och 
toner, ihop kända personer 
och historiska händelser i vår 
närhet. Vad passade bättre 
att inleda med än Kungälvs-
visan där både Fontin, Kvar-
nen och många andra platser 
är omnämnda. Vi fick ta del 
av våra tre kungars historia 

innan Inbjudan till Bohuslän 
framfördes med stor bravur.

Karl Johansson i Stenlia 
i Torsby var en man som 
skänkt sin kvarlåtenskap 
till Nordiskas norska del. 
Han blev ihågkommen dels 
genom en dikt av bohus-
skalden Ebba Lindkvist och 
visan om Fattig bonddräng 
framförd med stor inlevelse.

Inbjudna av krögarparet 
Olsson på Stadskällaren, 
påbörjade Evert och Astrid 

Taube sin 
bröllops-
resa i ”vår 
lilla stad”. 
Då tillkom 
Älskliga 
blommor 
små och Jag 
sjunger om 
den sköna 
sommaren. 
Selma 
Lagerlöf, 
Birger Sjö-
berg, Pär 
Lagerkvist 
och Dan 
Andersson 
är andra 
personer, 
som haft 

betydelse för vår stad. Berät-
telserna om dessa personer 
beledsagades av välkända 
melodier som Frida i vår-
städning, Kärleken kommer 
och kärleken går och natur-
ligtvis Jag väntar vid min 
mila.

Efter en fantastisk under-
hållning avslutade ”dessa 
underbara gamla gubbar” 
med Jussi Björlings parad-
nummer Havsörnsvals, där 
Nils både sjöng, deklame-
rade och dansade.

Insamlingen till Barn-
cancerfonden gav i augusti 
3 405 kronor. Denna gång 
riktades insamlingen till 
Världens Barn. Dålig upp-
slutning kring besöket på 
Konsumentrådgivningen 
och Chansen påpekade 
Bengt M och Barbro L. 
Det finns plats för många 
fler. Marita O påminde om 
kommande månads aktivite-
ter och Bengt B om resor. 
Ulf L rapporterade från 
KPR.

Nästa månadsmöte gästas 
vi av årets ”Kal å Ada”.

Inga Isaksson

När friskvårdsgruppen 
planerade årets vandringar 
noterade Margareta 
Boge att en vandring 
inföll på Kanelbullens 
dag. Man förlade därför 
den till Dammekärr. Vi 24 
deltagare fick reda på att 
det vankades en överrask-
ning och spekulationerna 
var många.

Under Arne Boges 
ledning gick vi först en tur 
till Bönabo och tog Vätt-
lefjällsledens avslutning 
tillbaka. I stugan möttes 
vi av kaffe och kanelbul-
lar som Berit, Elvy och 
Anna-Greta hade ordnat.

Claes-Hugo var där 
för att i ett bildspel visa 
utdrag från årets vand-
ringar. Bilderna hade 
tagits av Gösta Mård-
borg som också informe-
rade om var de var tagna.

Deltagarna framförde 
ett varmt tack till arrangö-
rerna för ett lyckat arrang-
emang. Nästa vandring är 
i Tuve i Göteborgs största 
parkområde.

Lennart Mattsson

Kungälvsprofi ler hos Aktiva Seniorer

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkommen till en 
spännande musikgudstjänst 
med afrikanska trumrytmer 

och sånger

HÅLANDA KYRKA 

SÖNDAG 13 OKTOBER KL 17.00

Präst: Johannes Imberg
Medverkande:

Syskonen Imberg
Hålanda kyrkokör

Kyrkfikaa

SPF Alebygden 
fi rade Kanel-
bullens dag

Höstfest på Alkotten

Dags att hugga in på den Dags att hugga in på den 
vackert dekorerade tårtan.vackert dekorerade tårtan.

Barnen på Alkottens förskola i Alafors har tagit med sig 
blomsterlökar som nu ska ner under jord.

Tillsammans med

FANTASTISKA SOLISTER
bjuder in till en svängig

JUBILEUMSKONSERT
Med bl.a.

QUEEN, CHESS, JESUS CHRIST, 
A CHORUS LINE...

SÖN20 OKT  KL 17.00 
MIMERS HUS TEATER

Entré 200:-   Biljettförsäljning fr.o.m. 23 sept. 

på Mimers Hus tel. 0303-23 82 02  samt 
www.opus83.se

DAN LINDEN • RICHARD HAUER
HELENE JONSSON • OLLE PETTERSSON 
JENNIE ELONSSON • INGELA FRIBERG 

DIRIGENT: JACK SVANTESSON


