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Else-Lill Alexandersson
Ålderspresident

Christer Hellström
Ordförande

i Nödinge församling,  
valda för 2014 – 2017 kallas till 

sammanträde 
Tisdagen den 5 november

kl 20.00 i Surte församlingshem

i Nödinge församling, kallas till 

sammanträde 
Tisdagen den 5 november

kl 19.00 i Surte församlingshem

Kyrkofullmäktige

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ALLHELGONAHELGEN 
I VÅRA KYRKOR

Kyrkorna är öppna följande tider

Fredag 1 november

S:t Peder, Ale-Skövde och Tunge kyrkor

Kl 12-17
Skepplanda och Hålanda kyrkor

Kl 11-14

Lördag 2 november

Hålanda kyrka kl 10 Gudstjänst

Hålanda kyrkokör
Elin Henricsson - tvärflöjt

Ale-Skövde kyrka kl 12 Mässa

Söndag 3 november

S.t Peder kyrka kl 16 Minnesgudstjänst

Lödöse kyrkokör
Marie Lindqvist - flöjt

Skepplanda kyrka kl 18 

Minnesgudstjänst

Skepplanda kyrkokör
Johan Dahlbäck - flöjt

Som tidigare år håller 
vi våra kyrkor öppna i 
samband med
allhelgonahelgen.
Det är kaffeservering, 
plats för bön och  
stillhet.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikandakter
Lördag 2 november

Starrkärrs kyrka 16.00

Kilanda kyrka 18.00

Trio Acantus
Ackomp: Maria Ingemarsson Berg

Violin: Rolf Mårtensson

Diakon: Ingela Fransson

Minnes- och 
musikgudsjänst

Söndag 3 november 

Starrkärrs kyrka 16.00

Kammarkören Vocale ger oss med  
sin sång en möjlighet att lyssna till  

de ord som ger tröst och uppmuntran 
inför dagar som ligger framför.  

Under gudstjänsten firas tacksägelse 
med ljuständning och kyrkans klockor 

ringer till minne av nära och kära.

Ackomp: Maria Ingemarsson Berg

Violin: Rolf Mårtensson

Dirigent: Sabina Nilsson

Öppet Hus i Starrkärrs kyrka
31/10-2/11 kl. 10.00-12.00

PRO Ale Norra har under hösten haft 
sina sedvanliga kultur- och friskvårdsträf-
far. Onsdagen den 25 september var det 
dags för Kulturträffen som var förlagd 
till Medborgarhuset i Ledet. Denna 
kulturträff hade temat ”saltstänkt meny 
till saltstänkta melodier”. Kjell Göranz 
åtta musikanter spelade och sjöng härliga 
melodier och berättade därtill trevliga 
historier. 
Menyn bestod av kokt potatis, sill med 
tillbehör, och en mycket god sås. Till 
kaffet serverades hembakad kaka. Alla lät 
sig väl smaka. 

Det informerades om kommande 
resor och träffar under hösten. Lotteriet 
var som vanligt intressant och fullt med 
trevliga och goda vinster. Ett par timmar 
går fort. Kulturkommittén tackades för en 
trevlig kulturträff.

Torsdagen den 17 oktober var det dags 
för Friskvårdsträffen, som denna gång 
var i
Skepplanda bygdegård. Begonia Jazzband 
under ledning av Kent Larsson spelade 
välkomnande till bords. 
Förtäringen bestod av en sallad med ris, 
kassler och grönsaker, även där en god sås, 
samt bröd och smör. Till kaffet var det 
goda hembakade muffins.
Påminnelse om Kvartalsmötet onsdagen 
den 13 november i Medborgarhuset. 
Sedan är det julfest den 6 december i 
Medborgarhuset med julmat och under-
hållning, anmälan till Eva eller Laila.

Eva Carlsson

Trevliga träffar med PRO Guntorps Missionsförsamling firade 
120-årsjubileum söndagen den 20 oktober 
med en välbesökt jubileumsgudstjänst. 
Den leddes av församlingens ordförande 
Eva Andersson. Predikade gjorde pastor 
Lars Gunther. Kören Paus sjöng och 
ett gott offer togs upp till församlingens 
arbete. 

Efter gudstjänsten var det samling 
kring festligt dukade bord med smörgåsar 
och tårtbuffé. Bland tårtorna den som ses 
på bild, ett konstverk av Malin Zimmer-
gren. 

Samlingen avslutades med ett bildspel 
över de gångna åren, från dåtid till nutid. 
Det var en högtidsdag i församlingens 
historia! Tack till alla som deltog på olika 
sätt.                 Gunnar Hansson

Den 21 oktober samlades ett drygt 60-tal 
personer i Bohus Centrums matsal för att 
genomföra första deltävlingen i Veteran-
vetartävlingen för PRO-distriktet Norra 
Älvsborg.

Kampen stod mellan Bjärke (numera Sol-
lebrunn) och Surte-Bohus. Tävlande för 

Tårtan som avnjöts hade framställts av 
Malin Zimmergren.

NÖDINGE. Popsångerskan och pro-
gramledaren Amy Diamond kommer 
till Ale.

Lördagen den 9 november uppträ-
der hon i Nödinge kyrka.

Det blir två konserter tillsammans 
med kyrkans olika barnkörer.

En eftermiddags- och en kvällskonsert står 
på programmet när Amy Diamond, eller 
Amy Linnéa Deasismont som hon egentligen 
heter, gästar Nödinge kyrka nästa lördag.

– En stor händelse för vår församling. Amy 
är omåttligt populär bland barnen, både som 
sångerska men även som programledare för 
Bulldog i Barnkanalen, säger kyrkomusiker 

Karin Nilsson.
Medlemmar från församlingens samtliga 

barn- och ungdomskörer (Noa Kören, The 
Rookies, Singing Kids, Popkören och Young 
Voices) kommer att delta i arrangemanget. 

– Våra yngsta körmedlemmar går i försko-
lan och de äldsta på högstadiet. De ska sjunga 
några sånger tillsammans med Amy och 
framför även eget material, berättar Karin 
Nilsson.

Det är förköpsbiljetter som gäller till de 
båda konserttillfällena i Nödinge kyrka. Bil-
jetter köps via Nortic.se.

JONAS ANDERSSON

Amy Diamond gästar Nödinge kyrka lörda-
gen den 9 november.

Foto: Pernilla Andersson

Amy Diamond till Nödinge kyrka

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Öppet på kyrkogårdarna i Nödingekyrka och Surtekapell.
Fredagen den 1 nov 11.00–17.00. Kom och drick en kopp kaffe,
tänd ett ljus och sitt ner en stund. Välkomna!
Musik spelas av våra kantorer  12.00–12.30 och 15.00–15.30. 

Gemenskapsträff 31 oktober
Bohus servicehus kl. 15.00
”Visor i folkton” Ing-Marie Romell och Ann-Catrin Persson 
Fika, alla välkomna 

Onsdagsträff 6 november 
Surte församlingshem kl 14.00. 
”Galapagas” bildspel med Lars och Fay Tegemyr. Fika, alla välkomna

After Dagis musik, mat och lek för familjer tisdag 5 november
Drop in lek från 16.00, därefter familjekör. en och  gemensam måltid 
Självkostnadspris för måltid 30 kr/ vuxen  10 kr /barn max 50 kr per familj
viktigt: anmälan till Karin 0704-619567  karin.1.nilsson@svenskakyrkan.se
 

Nödinge barnkörer sjunger med Amy Diamond i Nödinge Kyrka
Lördag 9 november 15.30   och 17.00
Efter 17 föreställningen ca 17:45 signerar Amy skivor och skriver autografer vid 
församlingshemmet.
 
Förköpsbiljettsläpp  för allmänheten öppnar 1/11. Förköp via www.nortic.se
Pris: vuxen 180 kr barn 80 kr + förköpsavgift.

föreställningen.

Välkomna!

Från Guntorps Horisont:

”Sicken Tårta”

PRO Surte-Bohus vidare i Veteranvetartävlingen
Surte-Bohus var: Holger Johannesson, 
Gerd Sundh, Elisabeth Funcke med reser-
verna Hugo Johansson och Ritva Jansson.

För Bjärke tävlade: Barbro Elander, 
Aake Vuorenma, Mats Johansson, Lars 
Johansson med reserverna Siv och Ralf 
Johansson.

Runo Elgh var domare, Sven-Erik tid-
tagare och Klas protokollförare.  Tävlingen 
bestod av tio dubbelfrågor. Det handlade 
om sport, film, bloggar, opera, miljö och en 
massa olika områden.

Detta var nog den mest spännande fråge-
tävling jag varit med om. Surte-Bohus tog 
ledningen med en poäng, sedan blev det lika. 
Detta följde hela tiden med lika poäng till 
Surte-Bohus vann sista frågan med 2-1.

PRO Surte-Bohus går alltså vidare och får 
möta Vårgårda eller Wargön beroende på 
vilka som vinner sin deltävling.

Vi vill tacka våra duktiga tävlande i Surte-
Bohus, men även rikta ett tack till vårt mot-
ståndarlag Bjärke som höll oss på sträckbän-
ken enda till slutminuten.

Vi hoppas att PRO Surte-Bohus-medlem-
marna följer med som supporter vid nästa 
deltävling. Vi rapporterar vilka vi skall möta 
och var.       PRO Surte-Bohus

Gunilla Carlson


