
manhang. Här får du ögon-
kontakt med var och en. Det 
är väldigt mysigt, förklarar 
Iwar Bergkwist.

– Eva och jag tycker det 
är roligt att sjunga och dess-
utom att få göra det ihop. Vi 
gör mer än gärna den här ty-
pen av uppträdanden.

Förmiddagscafé i Starr-
kärr fortsätter den 27 fe-
bruari, då med ett besök av 
naturfotografen Ingmar 
Skogar. Han kommer att 
berätta om sitt äventyr i 
Klippiga bergen.

27 mars flyttar Förmid-
dagscafé till Kilanda försam-
lingshem. Programpunkten 
lyder då ”Under Guds led-
ning”, en personlig berät-
telse om 1500-talsmystikern 

Ignatius av Lyola av Mikael 
Nordblom, präst i Nol.

– Vi återvänder sedan 
till Starrkärr den 24 april 
då Gunilla Berntsson ska 
föreläsa om bibliska oljor. 

Avslutningen äger rum den 
28 maj då vi bjuder in till 
vårfest, säger diakon Ingela 
Fransson.

JONAS ANDERSSON

VECKA 05         NUMMER 04|24

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Välkomna till gudstjänst för stora och små på 
Ljuset

Onsdagsträff den 5 februari Alla är välkomna!

– Premiär för Förmiddagscafé
Musikalpärlor i Starrkärr

Förmiddagscafé är en tradi-
tion som lever vidare i Starr-

kärr-Kilanda församling. 
En gång i månaden bjuds 

allmänheten 
in till ett par 
timmars so-
cial samvaro 
i Starrkärrs 
församlings-
hem där fi-
k a s t u n d e n 
kryddas med 
underhål l -

ning av något slag.
– Det finns ett behov av 

sådana här mötesplatser där 
folk kan träffas och umgås, 
säger Sabina Nilsson som 
hade nöjet att ackompanjera 
torsdagens duo. 

Hon klarade uppgiften 
på ett galant sätt. Fenome-
nala var också Iwar och Eva 
Bergkwist som framförde 
allehanda musikalmusik, så 
att taket nästan lyfte. Ett 20-
tal personer fanns i publiken 
och applåderade ihärdigt de 
mästerverk som presentera-
des.

– Jag har stått på de stora 
scenerna i många år, men du 
får inte alls den kontakten 
med publiken. Det är annor-
lunda i ett sådant här sam-

Iwar och Eva Bergkwist stod för underhållningen på årets första Förmiddagscafé i Starrkärrs försam-
lingshem.

Besökarna applåderade det storslagna framträdandet.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé  
för kvinnor

Lördag 1 februari kl 9-11
Skepplanda församlingshem

Kom och ät frukost med oss  
- kostnad 40 kr/person

Kom och lyssna: ”När livet inte blir 
som man tänkt sig”  

Ingrid Wetterstrand f.d. Ingvarsson

Kom och dela vår gemenskap  
och träffa nya människor

VÄLKOMNA!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Välkommen, du som vill gå med till

Nidaros Trondheim 
sommaren 2014.

Vi träffas i Starrkärrs församlingshem 
söndagen 2 februari kl 16.00 för 
att tillsammans fundera på saker  

som t.ex. hur och när pilgrimsresan 
ska genomföras. 

Har du några frågor så hör av dig:
Ingela Fransson 0303-444031

ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Temagudstjänst 

Nols kyrka den 2 febr. klockan 17.00

Juniorkören spelar mini-musikalen 

Den barmhärtige Samariern. 
Fika efteråt.

Förra fredagsvandringen 
präglades av snö, storm och 
kyla. Nu var det strålan-
de sol. Hela 28 vandrare 
tog bussen till Alafors. Vi 
började med att bestiga 
Alebackens topp och njuta 
av utsikten. Sedan följde 
vi elljusspåret mot Maden 
och fikade efter vägen. I 
Älvängen hann vi precis med 
pendeltåget hem.

Denna fredag tar vi bus-
sen till Grunne och guidas 
där av Sigrid Pettersson. 
Tisdagen den 4 februari äger 
årsmötet rum i Medborgar-
huset.

Lennart Mattsson SPF-are i vandringstagen.

SPF Alebygden i solsken

STARRKÄRR. Iwar Bergkwist har i många år tillhört 
solisterna på GöteborgsOperan och gjort en lång 
rad framträdande roller i operor, operetter och 
musikaler.

Tillsammans med sin fru Eva svarade paret för 
storlagen underhållning i Starrkärrs församlings-
hem i torsdags.

Besökarna kunde inte önskat sig en bättre premi-
är av Förmiddagscafé.

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.


