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Mer detaljerad information om 
Sommarmusiken finns på hemsidan 
mittiale.se/sommarmusik

Sabina Nilsson, organist 
Starrkärr-Kilanda församling
sabina.nilsson@svenskakyrkan.se
0303-444 032

Musik i sommarkvällen
Starrkärr-Kilanda församling har glädjen att även 
denna sommar kunna erbjuda konserter av myck-
et skiftande slag – vokalt och instrumentalt.  
Från sång och visa, klassiskt till jazz och musik på 
en lång rad olika instrument.  
Välkommen att njuta av levande musik i sommar-
kvällen, onsdagar kl. 20.00.
Det är fri entré men kollekt till musikverksamhe-
ten tas tacksamt emot.

Sommar, sommar, sommar… betyder också sommarmusik i Starrkärrs kyrka.

Uti Guds Hage
16 juli
Lilian Druve & Carina Gullberg. (Piano, gi-
tarr, klarinett och sång) Härligt sprudlande 
sång och musik på sommartema med 
välkända pärlor av Mozart, Reger och Py 
Bäckman samt musik av Prinsessan 
Eugenie, Alice Tegnér och eget material.

Naturens skönhet
23 juli

Gunnar Lindgren och Stefan Forssén 
(Saxofon och piano). Med jazz, 
folkmusik, psalmer och Stefans 
kompositioner beskrivs naturens 
skönhet. Dessutom några tankar 
om skapelsen och vår framtid.

Virtuosa rytmer från 
Latinamerika och Italien. 
30 juli

Gianni Fassetta, Tito Ciccarese 
och Lars Forslund. (Dragspel, 
flöjt och mandolin) Musik av 
Astor Piazzolla, Nino Rota m.fl. 

Gospels, hymns & blues i New Orleansk anda
6 augusti - Peoria jazzband från Göteborg.

Färgsprakande Musik för slagverk och orgel 
13 augusti

Johannes Landgren och Daniel Berg. (Orgel och slagverk)
Musik av bl.a. P. Eben och egna kompositioner.

Sommarcafé 
Starrkärrs församlingshem

Alla onsdagkvällar mellan 25 juni och 13 augusti är du välkom-
-

lingshemmets altan eller i trädgården. Caféet öppnar kl 18.00 
och stänger kl 20.00. Du har sedan  

Nytt för sommaren!

ÖVRIGT

STOR BACKLUCKELOPPIS 
i Alebacken söndag 3 
augusti kl 10-14. Försälj-
ning av kaffe, kord och 
hamburgare. Anmälan till 
Lena på 0725-199 444.
Skepplanda Hemvärns- och 

kulturförening

En djurgalen tjej på snart 
23 år söker stall att hjälpa 
till i. Fodring och vardagliga 
sysslor utförs med glädje. 
Håller tummarna!

Jennifer Forsberg
0735-37 37 36

BAKLUCKELOPPIS
söndag den 20/7 mellan 
10-14 är det loppis vid Jen-
nylund i Bohus Drive-in 
mellan 8.30-10.00.
Det finns café och tilgång 
till toaletter, priset är 100 
kr/plats.

Frågor? Ring 0760942170
Gitte

TACK

Ett jättestort tack till våra 
underbara kattvakter Eva 
och Ronny, för allt ni gjort 
för Zorro och oss genom 
åren. Ni är fantastiska. 
Stort tack även till Gunilla 
som hjälpt oss och tittat till 
Zorro då vi varit bortresta. 
Ni har alla bidragit till att vi 
har kunnat vara borta utan 
att behöva oroa oss. 
Christina och Greger, Zorros 

matte och husse

Stort tack till veterinär Lisa 
Olafsdottir med övriga på 
Aleveterinären i Alafors, för 
proffsigt bemötande och 
omhändertagande av Zorro 
och oss under hans sjuk-
domstid och för att han fick 
somna in på ett fint sätt. 

Zorros matte och husse

Maj-Britt Alfredsson, 
Surte har avlidit. Född 1931 
och efterlämnar barn med 
familjer som närmast sör-
jande.

Siri Hagelin, Surte har avli-
dit. Född 1922 och efterläm-
nar dottern Annbritt samt 
barnbarnet Gunilla med 
familj som närmast sörjande.

Ann-Catrin Dafgård, 
Älvängen har avlidit. Född 
1942 och efterlämnar maken 
Owe samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Solrunn Johanne Iversen, 
Lödöse har avlidit. Född 
1935 och efterlämnar söner 
med familjer som närmast 
sörjande.

Alf Robertsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar makan Astrid 
samt dottern Monika med 
familj som närmast sörjande.

DÖDSFALLDÖDA

JORDFÄSTNINGAR:

Tommy Jonsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
2 juli begravningsgudstjänst 
för Tommy Jonsson, Orust. 
Officiant var Egil Midtbö.

Barbro Hedelöv. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
4 juli begravningsguds-
tjänst för Barbro Hedelöv, 
Sannum. Officianter var 
kyrkoherde Björn Nilsson 
och Catarina Holmgren 
Martinsson.

Ingrid Jönsson. I Surte 
kapell hölls tisdagen 8 juli 
för Ingrid Jönsson, Surte. 
Officiant var kyrkoherde 
Åke Andreasson.

SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

Få stöd från en medförälder.
Föräldratelefonen 

020-786786
Vi är tillbaka i 

brevlådan 
vecka 32
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