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

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

Söndag 15 December
Kauneimmat joululaulut Surten kirkossa
15.12 klo 13.00. Kanttori Reima Killström.
Pappi Lisa Sorvoja. Tervetuloa!
 
Julfest
Surte kyrka 16.00 Avslutning för barn och ungdomsgrupper
Luciatåg av miniorbarn och förskolan Paradiset och 
musikal av barnkören Peacedrums. Festen fortsätter i 
församlingshemmet med Fika, dans kring granen och 
Tomten delar ut klappa till alla barn.
 
Julkonsert
Nödinge kyrka 17.00 med Blue’n Joy Gospelkör och Trio 
Donovan.

Onsdagsträff 18 december
Surte församlingshem 14.00
Julavslutning med gröt och julsång.

Alla är välkomna!

0303-444 000mittiale.se

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

Starrkärrs församlingshem
onsdag 18 december 

kl 10.00-13.00 

Julfest

Pyssel
Lättjulbord 

Allsång mm

för stora och små

Medverkande: Kammarkören VocAle, 
Damkören Vox feminale 
samt sångare ur Jawa musik, 
Solister och Instrumentalister.  
Dirigent Sabina Nilsson.

Älskade julsånger!

Starrkärrs kyrka
Söndag 15 december 
kl. 18.00

Julsångs-
gudstjänst

Traditionsenligt brukar 
årets planerade vandringar 
sluta med att vi äter till-
sammans. I år samlades 
32 SPF-medlemmar i 
Nödinge och gick till Nol. 
Vi fikade i kullen söder om 
Nolängen. Efter en något 
kylslagen promenad var 
det skönt att komma in i 
värmen på Ale gymnasium. 
Här njöt 22 vandrare av 
Rogers delikata meny. 
Några fortsatte sedan till 
Arbetsmarknadsenhe-

ten i Häljered för att få 
information om hur man 
hjälper kvinnorna i Kongo 
genom att tillverka paket 
till barn som man skickar 
ner.

Nol-Alafors kontakt-
kommitté arrangerar 
luciafest den 10 decem-
ber. Redan nu flaggar 
Axel Sager och Lennart 
Mattsson för en toppen-
resa till Rom och Sorrento 
i april-maj.

Lennart Mattsson

Vandring och mat
med SPF Alebygden

LÖDÖSE. I lördags in-
fann sig julstämningen 
på allvar i Lödöse.

Jul i byn firades på 
traditionsenligt sätt.

Tomten hälsade på 
och skinkpromenaden 
arrangerades för 30:e 
året – allt var som 
vanligt.

Det lokala föreningslivet häl-
sade välkommen till Jul i byn 
på torget i Lödöse. Även en 
del företag och duktiga hant-
verkare fanns representerade 
och såg till att inramningen 
blev den rätta. Det grilla-
des hamburgare, serverades 
glögg och var allmänt gemyt-
ligt denna kylslagna lördags-
förmiddag.

För barnen var mötet med 
tomten det som hägrade. Sys-
konen William och Elias tog 
tillfället i akt att överlämna 
julens önskelista.

– Vi syns på julafton, lovade 
tomten och vinkade glatt.

Lotterna sålde som smör i 
solsken och en hel del besö-
kare kunde gå hem med en 
julklapp under armen. 

Friluftsfrämjandet höll 
som brukligt i trådarna för 
den årliga skinkpromenaden. 
Starten gick vid Främjarstu-
gan med målgång på torget.

JONAS ANDERSSON

Nu är det jul igen…

Två unga försäljare i Noa och 
Emmy.

Medeltidsinspirerat mark-
nadsstånd när Jul i byn 
firades i lördags.

Vid PRO Ale Norras 
sista kvartalsmöte för året 
togs beslut om 2014 års 
verksamhetsplan med 
budget. Efter de sedvanliga 
mötesförhandlingarna fick 
vi en lägesinformation om 
studielokalerna. Som vanligt 
smakade det gott med kaffe 
och smörgås, som Älväng-
engruppen hade ordnat. 
Stig Alfredsson sjöng och 
spelade och berättade om 
bakgrunden till texterna i 
sångerna av Nils Ferlin och 
Evert Taube. I lotteriet 
fanns det som vanligt många 
trevliga vinster.

Vid besöket på Lorens-
bergsteatern den 16 
november fick vi träffa den 
mycket annorlunda famil-
jen Addams. Fenomenala 
rollpresentationer av Claes 
Malmberg, Lasse Kronér, 
Petra Nielsen och många 
fler.

Efter denna trevliga upp-
levelse körde bussen oss till 
Golden Days där vi avnjöt 
en tvårätters middag. Mätta 
och glada var det dags att 
starta resan hemåt.

PRO Ale Norras julfest 
har nu blivit en tradition. 
Den 6 december var det så 
dags igen. Över 100 förvän-
tansfulla personer kom till 
Medborgarhuset i Ledet. Vi 
bjöds på glögg med tillbehör 
och det smakade extra gott 
när vintern utanför hade 
gjort sitt antågande med 
snö och halka. Borden stod 
vackert dukade i rött och på 

scenen var julgranen tänd. 
Thorsten och Kent spelade 
och sjöng välkomnande till 
bords.

Vi fick besök av Ales 
Luciakandidater som kom 
och sjöng vackert och stäm-
ningsfullt och fick oss att 
känna att snart är det jul. 
Därefter stod det framdukat 
ett fantastiskt julbord med 
julmat och därefter ris à 
la Malta med saftsås, som 
Folkets Hus med Marita i 
spetsen hade tillagat.

En liten luciakandidat, 
som inte hade blivit antagen 
i år, stod plötsligt på scenen 
och sjöng en egen sång. 
Hen kanske har bättre tur 
nästa år. Vi fick även besök 
av Elvis, som sjöng några av 
sina favoriter.

Efter kaffet var det så 
dags för lottdragningen. På 
entrébiljetten kunde man 
vinna en julost och den 
vanns av Lill Hassel. Det 
lottades bland annat ut ett 
fantasiskt pepparkakshus, 
som Inger och Sten-Åke 
Carlsson hade skänkt. Den 
lycklige vinnaren blev Stig 
Johansson. Övriga vinnare 
kunde gå hem med fina och 
goda vinster under armen. 
Vi gratulerar de som vunnit! 
Alla som gjort den trevliga 
julfesten tackades. Efter 
denna trevliga samvaro var 
det dags att halka hem i den 
vintriga kvällen. Tack för i år 
och God jul och ett riktigt 
Gott Nytt År!

Eva Carlsson

Kvartalsmöte, teaterresa och 
julfest med PRO Ale Norra

Tack

Vår käre

Kenneth
Törnqvist
* 24 mars 1938

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nol
30 november 2013

MARIANNE
EDDY, ANNIKA

med familjer
Syster Gunn

Övrig släkt och vänner
 
I minnet Du lever,       

Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 

precis som Du var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

20 december kl. 13.00 i
Nödinge kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 17 december.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Diabetesfonden

pg. 90 09 01-0 eller via
www.diabetesfonden.se.

Valfri klädsel.

Döda


