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Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Varmt Välkomna till 1:a advent
 

Nödinge Kyrka Adventsgudstjänst  kl. 11.00 R Bäck
”Väntan på Kristus”. Vi sjunger in Advent tillsammans  
medlemmar ur Församlingens körer medverkar. 

 

Surte kyrka Adventsgudstjänst kl. 11.oo  H Hultén
Sång av Peacedrums under ledning av Ida Andersson. Kyrkkaffe
 

Bohus servicehus gudstjänst 15.00 H Hultén

Onsdagsträff 4 december

Adventsmys med ”Duo Lars”. Fika.

Alla är välkomna!

BOHUS. Rotarys Läkar-
bank har varit verksam 
i 25 år.

I måndags hade Ale 
Rotary besök av Bengt 
Frisk från Ljungskile 
Rotary som berättade 
om sina erfarenheter 
från Garissa, Kenya.

Mötet hölls på Kläd-
källaren.

Otaliga är de människor 
som blivit hjälpta av Rotarys 
Läkarbank som startade 
1988. Allting grundar sig i 
den reportageresa som jour-
nalisten Lars Braw genom-
förde i Afrika.

– En liten pojke gick fram 
till Lars och sade: Du glöm-
mer väl oss inte? Vi skall 
komma tillbaka, lovade Lars. 
När han kom hem så enga-

gerade han Rotarianer och 
kunde dra igång Rotarys 
Läkarbank, berättar Bengt 
Frisk.

1993 startades jeepläkar-
verksamheten eftersom det 
på landbygden fanns ett stort 
behov av läkarvård och med 
jeepen kunde Läkarbanken 
nå dessa grupper. Två år 
senare åkte den första tand-
läkaren ut på uppdrag av 
Rotarys Läkarbank.

Läkarna åker till de afri-
kanska länderna på frivillig 
basis och deras humanitära 
insats har nått miljontals 
människor.

– Cirka 35-40 000 besök, 
utöver tandläkarbesöken, 
noteras varje år. Projektet 
kostar sex miljoner kronor 
per år och finansieras fram-
förallt tack vare ett starkt 

Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade ett studiebesök 
för Pilgrimsintresserade på Lödöse museum. 
Ing-Marie Trädgårdh berättade fängs-
lande om Lödöses historia och visade fynd 
från gjorda utgrävningar.  Foto: Pelle Dalberg 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

1:a Advent, 1/12 
Starrkärrs kyrka  

Mässa 11.00  
Medverkan av kammarkören VocAle och  
damkören Vox feminale. Inskrivning av  

sommarkonfirmanderna 2014. Kyrkkaffe!  
Präst: Roland Kristiansson

Älvängens kyrka  
Familjemässa 11.00  

Präst: Per-Martin Andersson 

Nols kyrka  
Familjegudstjänst 11.00  

Medverkan av barnkören gNola. 
Fika efteråt! 

Präst: Mikael Nordblom 

Kilanda kyrka 
Sånggudstjänst 18.00  

Medverkan av Magnoliakören och Kyrkokören. 
Sjung och lyssna till adventssånger. 

Präst: Mikael Nordblom

Grötfest 

Älvängens blå kyrka
Varmt välkommen till grötfest i  

Älvängens blå kyrka onsdagen den 4 dec.  
kl. 13.00-15.00.   

Efter andakten serveras god gröt  
tillsammans med trevlig underhållning. 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Advent i våra kyrkor  
söndag 1 december
Skepplanda kyrka Gudstjänst kl 10.00 

Skepplanda kyrkokör  
Lars Ingvarsson - solosång 

Präst: - Wetterling

Hålanda kyrka Gudstjänst kl 12.00 
Ellenor Lorentsson - solosång 

Präst: - Wetterling

 S:t Peders kyrka Lödöse Mässa kl 10.00 
Karolina Lindgren -  solosång 

Marie Lindqvist - flöjt 
Linda Andersson - trumpet 

Präst - Imberg

Ale-Skövde kyrka, Nygård kl 17.00 
Adventssång 

Hålanda och Lödöse kyrkokörer 
Lars Ingvarsson – fagott och solosång 

Erik Ahlin-Hultstrand – trumpet 
Präst  - Ingvarsson 

kyrkkaffe i församlingshemmet

 

Pilgrimsintresserade på Lödöse museum

SPF Skepplanda-Hålanda har haft 
vinprovning under ledning av Sten-Åke 
Jonasson.

Vinprovning med SPF
Skepplanda-Hålanda
I tisdags avlutades en trevlig cirkel med 
provning av 16 olika viner, men inte alla på 
en gång.

22 “vinkännare” har vid fyra tillfällen 
förkovrat sig beträffande dofter och smak-
upplevelser. Sten-Åke Jonasson har lett 
denna cirkel med bravur. Han har dess-
utom lagat mat till oss vid två tillfällen.

Glada och förväntansfulla har vi kommit 
till träffarna med våra tomma glas. Vi har 
noga noterat tillverkningsland, sötma, 
alkoholhalt med mera. Att testa vin är en 
hel vetenskap, man doftar på vinet och talar 
om vad man känner för dofter. Vi har gärna 
en fortsättningskurs på detta ämne och 
tackar Sten-Åke för ett utmärkt värdskap

Leif Axelsson, president i Ale Rotary, och Bengt Frisk, som i 
förra veckan var inbjuden att föreläsa om Rotarys Läkarbank.

Läkarbank firar 25 år
engagemang bland landets 
Rotaryklubbar. Det kommer 
även in en del donationer, 
förklarar Bengt Frisk.

I måndags höll Ale Rotary 
sitt årsmöte och fredagen 
den 13 december stundar 
föreningens årliga julbord.

JONAS ANDERSSON

Döda

Vår kära lilla Mamma
Svärmor och Farmor

Inga-Britt
Johansson

* 17 februari 1922

har idag stilla lämnat
oss i stor sorg

och saknad

Surte
18 november 2013

JAN-ERIK och CARITA
Sofie, Emmelie

med familjer
Birgit, Willy
med familjer

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

En liten Mor med
silvergrått hår

sin arbetsdag slutat
efter strävsamma år

Med blick som var
leende, solig och klar

så lever Din bild bland
de Dina kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

6 december kl. 11.00 i
Surte kapell. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
tisdagen 3 december.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden,
tel. 020-59 59 59.

Vår Älskade

Saga Selonen
* 29 juni 1924

har idag stilla insomnat
och lämnat oss i sorg

och saknad.

Surte
17 november 2013

SIRPA, SINIKKA
SATU, PETRI
med familjer

Övrig släkt och vänner

Mors trötta huvud har
lagt sig till ro

Flitiga händer fått vila
Nu sover hon lugnt i sitt

tysta bo
Dit våra tankar ila

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

28 november kl. 11.00
i Surte kapell.

Ett varmt tack till
personalen på Fridhem
enhet 2 för kärleksfull

omvårdnad.


