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Välkomna!

MUSIKMÄSSA 
I SKEPPLANDA KYRKA
Söndag 31 augusti kl. 17.00

Visa, jazz & gospel med ”Trio Bluezette”
Anneli E. Larsson, sång

Christer Larsson, sång och gitarr
Daniel Dalén, sång och bas

Mika Auvinen, präst

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Stickcafé
Älvängens blå kyrka

Stickcaféet startar för  
höstterminen  

onsdagen den 27 augusti
Vi träffas på  

onsdagskvällar, udda veckor, 
klockan 19.00 - 21.30

 Sjung
gospel!

Älvängens gospelkör övar 
torsdagar kl 19.00-21.00  

med start 11/9. 
Kontakt: Karin Fryxelius  

0303-444 023.

Det är alltid valtider. 
På sätt och vis. Vi 
människor måste två 

ting. Bara två ting lite grovt 
räknat. Dö och välja.

Denna dag du läser Ale-
kuriren väljer du fl era gång-
er mellan olika alternativ. 
Många gånger. Du kan inte 
räkna dem alla. Du kommer 
inte till jobbet eller skolan 
om du inte väljer att ta dig 
dit. Du får inte i dig din 
mat om du inte väljer att äta 
(med vissa undantag). Och 
så vidare. Vissa medvetna 
val är mycket viktiga, andra 
försumbara. Låt oss bortse 
från parti-val-dagen och 
tänka på personliga-val-da-
gen just idag. Låt oss snäva 
in perspektivet ytterligare 
och begränsa oss till möten 
med människor just idag. 
Hur väljer du att bemöta 
människor? Många känner 
du och har ett invant, kanske 
tryggt förhållningssätt till. 
Men, tänka vad lite du 
och jag egentligen vet om 
varandra och hur blixtsnabbt 
det går att inta en attityd 
eller hysa en åsikt. Fördo-
marna rinner lätt till och 
fördomarna har oftast en 
lång historia bakom sig. För 
alla har fördomar, eller hur? 
Till detta fi nns orsaker som 
kultur, familjeband, politiska 
åsikter och så vidare. 

En föredragshållare 
kommer 
med andan 
i halsen till 
sina åhörare. 
En kvart in 
på föredra-
get gäspar 
någon.

Sen an-
komst! Troli-
gen tidsop-
timism eller 

nonchalans eller nåt slarv. 
Fy! Inte berättar föredrags-
hållaren om sitt taxidilem-
ma.  Att föredragshållarens 
taxi hamnat i kö på grund 
av en trafi kolycka och så att 
säga har giltigt skäl till den 
sena ankomsten det nämner 
han inte så klart. Sån´t kallas 
ursäktande bortförklaringar 
och gör saken värre. Om 
den gäspande kvinnan 
tänker han : hon gäspar nog 
för att jag är tråkig och inte 
lyckas engagera! Suck !  Att 
den gäspande åhöraren är en 
mamma som suttit på akuten 
med sitt barn halva natten 
och förlorat sin sömn-det 
får han aldrig veta.

Hur väljer du och jag våra 
bemötanden? Vad tänker 
vi om varandra? Vad tror 
vi om varandra? Är din och 
min attityd inkännande och 
positiv eller sur och negativ? 
Det går att välja. Med lite 
ansträngning går det att 
välja, att ”klara blicken”. 
Hur vill du själv bli bemött 
och hur bemöter du själv? 
”Vadhelst ni vill att männ-
iskorna ska göra mot er, det 
ska ni göra mot dem!”

Ha nu en bra början på 
dagen ”i valet och kvalet”. 
Ja, lycka till och allt gott 
över din och dina medvand-
rares dag!

Gunnar Kampe 
Vikarierande präst i Surte/Nödinge

Valtider!
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

NÖDINGE. Ale Demensförening är 
med och arrangerar två intressanta 
föreläsningar i höst.

Den första sker inne i Göteborg, 
på Järntorget, den 22 september.

En månad senare, 21 oktober, väl-
komnas intresserade till musiksalen 
i Ale gymnasium.

Måndagen den 22 september kommer 
Yngve Gustafson, professor och geri-
atriker, till Folkets Hus på Järntorget för 
att tala under rubriken: Diskrimineras 

människor med demenssjukdom i Sverige?
– Anmälan görs till Studieförbundet 

Vuxenskolan Västra Götaland. Det fi nns 
begränsat antal platser, förklarar Bengt 
Larsson.

Ale Demensförening bjuder själva in till 
en föreläsning tisdagen den 21 oktober då 
doktorand Ronald Lautner ger senaste 
nytt om Alzheimers. 

– Den föreläsningen är gratis, säger 
Bengt Larsson.

JONAS ANDERSSON

Tack vare insatser från 
Västkuststiftelsen kan man 
nu vandra kring Björsjön, 
som ligger mellan Nödinge 
och Bergum. 29 medlemmar 
i SPF utnyttjade detta i fre-
dags.

Vi fi ck en fi n promenad 
och några hittade dessutom 
svamp. Vi fi kade vid ett 
vindskydd i närheten av går-
den Roten, Vid Björsjöbacka 
mötte oss Jan-Olof Ohls-
son. På gården har han två 
lamadjur, som vaktar fåren. 
Vi fi ck också mata dessa.

Som vanligt hade vi tur 
med vädret och regnet kom 
när vi kom till bilarna. Här 
fi ck arrangören Elvy Bör-
jesson en tacksam applåd 
för upplägget av vandringen.

På fredag vandrar vi i 
Staby-Kärna.

Månadsträffen i septem-
ber går av stapel den 2 i 
Starrkärrs bygdegård och 
inget annat.

Lennart Mattsson

Kilanda-Ölanda-Starr-
kärrs månadsträff går av sta-
peln tisdagen den 2 septem-
ber i Starrkärrs bygdegård 
och inget annat. Kent och 
Torsten underhåller.

Dagen därpå är alla väl-
komna till Ursand utanför 
Vänersborg. Här ställer 
SPF Alebygden upp i di-
striktets allmänbildnings-
tävling Hjärnkoll. Laget 
består av Daniel Höglund, 
Åke Kronlid och Uno Pe-
tersson. Kom och heja på 
de våra. Tävlingen ingår i 
en Seniordag där Lars-Eric 
Frendberg med fl era under-
håller. Man kan även delta i 
tipspromenad, gå stavgång 
och pröva på boule.   

 Lennart Mattsson

Föreläsningar om demens
Björsjön runt med 
SPF Alebygden

Fel datum för 
SPF Alebygdens 
månadsträff

Rösta på  vänsterpartiet 

14 september 2014
www.vansterpartiet.se

Johnny Sundling

Utveckla simhallen 
i Skepplanda

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

GEMENSKAP, PROGRAM OCH  

FIKA FÖR DAGLEDIGA
Kontaktperson:  

Ann-Christine Grosshög, 0303-972 37

Onsdagsträff: Svenska Folkvisor med 

Katia Guterstam. Ons 27 aug kl 14-16 i 

Surte församlingshem 

Gemenskapsträff: Gunnar Kampe 

sjunger Dan Andersson. Tors 28 aug  

kl 15-17 i Bohus servicehus

Onsdagsträff: Rakt igenom Marlena 

Furehills egna visor Ons 3 sep kl 13-15  

i Nödinge församlingshem

KÖRER FÖR ALLA ÅLDRAR
Kontaktperson Nödinge: Johanna 

Werder, 0303-972 48, Katia Guterstam, 

0303-972 06. Kontaktperson Surte:  

Ida Andersson, 031-98 16 91 

The Rookies (förskoleklass)

Tors kl 14 i Nödinge församlingshem

Singing Kids (årskurs 1-2)

Tors kl 14.30 i Nödinge församlingshem

Popkören (årskurs 3–4)

Tors kl 15 i Nödinge församlingshem

Young Voices (från årskurs 5)

Tors kl 15.30 i Nödinge församlingshem

Blue ’n Joy Gospel (vuxna) 

Ons kl 19-21 i Nödinge församlingshem

Peacedrums (årskurs 0-2)

Mån kl 14.15-15 i Surte församlingshem

Fortsättningskören (årskurs 3-6)

Mån kl 15.15-16 i Surte församlingshem

Blandad kyrkokör (vuxen)

Tis kl 19-20.30 i Surte församlingshem. 

Start 9 sept.

BARN, FAMILJ OCH UNGA

Kontaktperson: Susanna Wallman: 

0303-972 48

Vuxen-barn (barn med förälder)

mån kl 10-12 i Nödinge församlingshem

tis 9.30-11.30 i Bohus, Kyrkans Hus

ons kl 10-12 i Nödinge församlingshem

mån kl 10-12 i Surte församlingshem

fre kl 10-12 i Surte församlingshem

Miniorer (årskurs 0-6)

Ons kl 14-17 i Bohus, Kyrkans Hus

Ungdomskvällar (från årskurs 7)

Sön kl 17-20 i Nödinge församlingshem

NÖDINGE FÖRSAMLING
TERMINSTART i Nödinge församling. Välkommen till kyrkan i höst!  

Läs mer om våra verksamheter på www.svenskakyrkan.se/nodinge


