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

Förmiddagscafé
Torsdag 21 nov kl. 10.00-12.00 

Starrkärrs församlingshem

musikquiz
Café med musikfrågesport. 

Mats Sandberg
031-355 40 18

Gillis Edman Begravning och Familjerätt • 031-355 40 00 • 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.

 Begravningar • Juridik • Gravstenar • Transporter

Pingstkyrkan i Bohus
firar

80-årsjubileum
Söndagen 8 december kl 11

Talare Johnny Karlman

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Julförsäljning
Försäljning i Ale-Skövde församlingshem 
lördagen 23 november kl.13.00

Försäljning,lotterier 
och kaffeservering.
Gåvor mottages med 
tacksamhet
Änglakören medverkar

Välkomna!

Ale-Skövde kyrkliga 
syförening

John Rutter Requiem
Vänersborgs kyrka lördag 23 nov kl 18.00
S:t Peder kyrka, Lödöse söndag 24 nov kl 17.00

Klara Nilsson, Sopran
Nya MotettEnsemblen
Johan Dahlbäck, flöjt,  
Jonas Högberg, oboe,
Mats Lindberg, cello,
Sofia Gustavsson, pukor,
Patrizia Carciani, harpa,
Johan Gustafsson, orgel
Peter Corneliusson, dirigent

Fri entré
Välkomna!

Förra lördagen arrangera-
des två konserter i Nödinge 
kyrka med självaste Amy Di-
amond på plats. Konserterna 
genomfördes tillsammans 
med kyrkans olika barnkörer, 
cirka 80 barn. 
– Amy är en otrolig män-
niska, ödmjuk och gene-
rös liksom hennes underbara 
röst. I lördags sjöng hon en 
ny sång, ”Your Love”, som 
hon skrivit själv. Det är den 
första hon skrivit på egen 
hand, men man hoppas ju 
verkligen att det blir fler, 
säger kyrkomusiker Karin 
Nilsson.

Text: Jonas Andersson
Foto: Viktoria Johnsson

Amy Diamond 
gästade
Nödinge kyrka

Återigen har SPF Alebyg-
den bjudits in till Irene 
och Mats Gustafssons 
bakstuga i Kvarnabo. Nu 
hade antalet bakdagar 
fördubblats. Samman-

lagt deltog 32 medlem-
mar under fyra dagar. 
Vi bakade tunnbröd, 
Hönökakor och vanliga 
brödkakor. Mats skötte 
ugnen med hjälp av Leif 
Stensson.

Irene höll i trådarna och 
såg till att allt flöt. Hon är 
en duktig pedagog, så vi 
kände oss riktigt duktiga 
med våra alster. Till lunch 
fick vi en fantastisk god 
fisksoppa. Vi tackar Irene 
och Mats för att de ännu 
en gång upplåtit sin trev-
liga stuga. Det är fantas-
tiskt att baka tillsammans!

Lennart Mattsson

Full fart i 
bakstugan.

SPF Alebygden i baktagen

ALVHEM. På lördag öppnar 
Kungsgårdens magasins-
byggnad portarna för Ale 
Slöjdares traditionella jul-
marknad. Fjorton utställare 
kommer att finnas repre-
senterade med alster som 
anknyter till den stundande 
högtiden.

– Vi utlovar en mysig 
julmarknad i dagarna två. 
Atmosfären är äkta och 

genuin på Kungsgården, för-
säkrar Lisbeth Karlberg, 
ordförande i Ale Slöjdare.

Besökarna kommer att 
kunna njuta av glögg och 
pepparkakor samtidigt som 
de tar del av alla fina före-
mål. Dessutom kommer det 
att ske korvgrillning utanför 
entrén.

JONAS ANDERSSON
Välkomnar till julmarknad på Kungsgården i Alvhem gör Eva Carlsson och 
Lisbeth Karlberg från Ale Slöjdare.    Arkivbild: Jonas Andersson

Julmarknad på Kungsgården

45 medlemmar hade 
hörsammat kallelsen till 
kvartalsmötet vilket gladde 
styrelsen.

Ett tack till Lars-Olof 
Hellman, Alebyggen, vill vi 
framföra från styrelsen för 
hans medverkan att belysa 
de frågor som våra medlem-
mar undrat över. Kassören, 
Elisabet Dahl, överlämnade 
en bukett som tack.

Det utbröt ”snickar-
glädje” när Hans Hellman 
omtalade att information 
kommit om att

snickerierna i kommunen, 
som PRO fått disponera, 
kommer att få vara kvar, 
trots tidigare information 
om motsatsen. 

Ordförande Harry 
Fischer avslutade mötet 
med att tacka för ett givande 
möte.

Rune Dahl

Kvartalsmöte 
PRO Nödinge

NÖDINGE FÖrsamlING

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

Snart är det Jul igen.
Och du som älskar julsång är välkommen att vara med och sjunga i vår Julkör. Vi 
träffas och repeterar lördagarna den 30 november och 14 december i surte kyrka 
kl.10-12. Vid frågor ring Vladimir 0707-690012

Onsdagsträff 27 november
Nödinge församlingshem 13.00
Klassiska pärlor med Hanna Benz-
Cello. Fika alla välkomna.

Gemenskapsträff 28 november
Bohus servicehus 15.00
adventsmys med ”Duo lars”
Fika alla välkomna


