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

Starrkärrs Församlingshem  
kl. 10.00 torsdagen den 23 oktober

Förmiddagscafé

Från Starrkärr till Nidaros.

Vi visar bilder och berättar om 
sommarens pilgrimsvandring 
från Starrkärr via Stiklestad till 
Nidarosdomen i Trondheim. En 
vandring på 14 mil.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Kyrkofullmäktige
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 5 november
kl. 18.30

i Starrkärrs församlingshem.
Ärenden enligt utsänd kallelse.

Kurt Nielsen, ordförandeHÖSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 30/10 och fre 31/10 kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 25 kronor

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Ögonstenar! Torsdag 23 okt kl 16  
i Nödinge kyrka.
Konsert med barnkörerna The 

Rookies, Singing Kids, Popkören 

och Young Voices under ledning av 

Johanna Werder.

Vismässa ”Något bortom 
bergen” Söndag 26 oktober 
kl 11 i Surte kyrka.
Visor av Dan Andersson, Gunnar 

Kampe sjunger och predikar.

 

Anki Grosshög underhåller. Fika och trevlig gemenskap. 

Alla är välkomna!

Förra lördagen var det 
dags för Spelmanslaget 
Kafferast att spela upp i 
Skepplanda bygdegård. I 
samarbete med Skepplanda 
Hembygdsförening anord-
nades en musikkväll med 
allsång, härliga låtar, varvat 
med roliga historier och 
upptåg.

Det var stor uppslut-
ning av en förväntansfull 
publik som passade på att 
ta lotter och mingla runt 
innan musiken tog sin 
början. Spelmanslaget med 
sin tiomannauppsättning 
drog igång och fi ck genast 
publiken med på noterna. 
Flera nyckelharpor, fi oler, 
dragspel, gitarr, bas, fl öjt 
och kashong, en slags trum-
ma, låter verkligen mäktigt. 
Det blev många härliga 
låtar, musikkryss och en hel 
del allsång.

I pausen serverade 

Skepplanda Hembygdsför-
ening kaffe, smörgåsar och 
kakor. Det blev lottdragning 

och det var många lyckliga 
vinnare som fi ck hämta sina 
vinster. Mot slutet av musik-
kvällen drogs alla stolar mot 
väggen och det spelades upp 
till dans. Många tog chansen 
att svänga runt i vals, schot-
tis och foxtrot.

Kvällen avslutades med 
Benny Anderssons vackra 

sång, Vår sista dans, som 
framfördes på ett utomor-
dentligt vis av Kafferast som 
även är goda sångare. Det 
blev en minnesvärd kväll 
och vi som var där hoppas 
att detta evenemang åter-
kommer snart.

Siv Grahn

Många kom till Skepplanda bygdegård förra lördagen för att lyssna till Spelmanslaget Kafferast.
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Kafferast spred glädje i Skepplanda bygdegård

De gamla ska dö. De 
unga kan dö. Någon 
yttrade de orden 

en gång och jag har många 
gånger fått dessa sanningar 
bekräftade.

För en vecka sedan be-
sökte jag en verkligt gammal 
vän. 104 år fyllde hon. Jag 
skulle vilja få hembud, sa 
hon trots att hon är rörlig 
både till kropp som intellekt.

För 16 år sedan vid den 
här tiden omkom 63 ung-
domar i Backabranden. De 
unga kan dö.

Nu smyckar vi våra käras 
gravar och tänder gravljusen 
som lyser upp höstmörkret 
och ger en stark skönhet 
åt de sista vilorummen. 
Se, med vilken omsorg 
människorna vördar deras 
minnen som gått före. Vid 
begravningen brukar prästen 
avslutningsvis yttra: Herre 
låt ditt eviga ljus lysa för 
honom/henne. Jag brukar 
lägga till: Och en gång också 
för oss! Ordet och även 
föremålet LJUS ger en fi n 
blid av det outsägliga, det 
som är bortom och bakom 
som Dan Andersson dikta-
de. (Omkring tiggarn från 
Luossa)

På senare år har en ny 
tradition skapats. Den, att 
personal från kyrkan fi nns 
på plats vid kyrkogårdarna 
fredagen föra Alla Helgons 
Dag. Följaktligen fi nns präst 
och diakon i kapellet på 
Surte kyrkogård 12.00 lik-
som 14.30 i Nödinge kyrka. 
Stilla musik ljuder och det 

ges möjlighet för samtal om 
så önskas. 

I norden blir naturen en 
spegling av människans liv. 
Särskilt lövträden förkunnar, 
att nu går kretsloppet mot 
vila. Knopparna för vårens 
blad och blom fi nns där 
redan i grenverket men det 
nya livet får vänta tills ljuset 
vänder åter. Så påminns vi 
om människors, din och min 
livscykel. Träd är bland det 
vackraste som fi nns, eller 
hur! 

Nu väntar en helg av still-
het, eftertanke och minnen.

Gud hjälp mig att inte 
fl y från allvaret och sorgen, 
utan lyssna på vad de för-
söker säga mig. Ingenting 
kan göras ogjort, det som 
har hänt kommer inte att 
förändras. Men jag kommer 
att förändras. Var med mig 
Gud i det so sker med mig.   
Led mig och håll mig kvar. 
Sorgen är den andra sidan 
av kärleken, påminn mig 
när jag glömmer det. I Jesu 
namn, amen.

En god och ljus helg önskar jag dig!
Gunnar Kampe

Vikarierande präst i Nödinge pastorat

Inför Allhelgonahelgen
BETRAKTELSE

110 medlemmar fyllde 
Nödinge församlingshem 
till bristningsgränsen i 
tisdags. Gösta Mårdborg 
underhöll med ett fan-
tastiskt kåseri om kända 
svenskar ackompanjerat 
av vackra bilder. Fre-
dagsvandringen gick runt 
Gerdsken i Alingsås. Det-
ta för att undvika kollision 
med älgjägarna.

Det regnade när vi gav 
oss iväg från Ale, men 
ändå ställde 26 vandrare 
upp. Under vandringen 
svek oss inte heller vädrets 
makter. Som vanligt hade 
Gösta Mårdborg gjort en 
noggrann rekognosering. 
Att förbättringen av stigen 
inte var färdig kunde man 
inte lasta honom för.

Att våra fredagsvand-
ringar är populära vittnar 
det faktum att ett par 
valde att fi ra sin guldbröl-
lopsdag samtidigt.

Denna vecka går vand-
ringen i Rördalen, Bohus. 
Vi besöker Björsjöås och 
Trollsjönäs.

Nu börjar planeringen 
av nästa års vandringar 
och kommittén är tacksam 
för tips om lämpliga pro-
menader.

Den 27 oktober, är det 
Seniormässa i före detta 
gymnasiet. Den 28 okto-
ber besöker vi Skepplanda 
kyrka och hembygdsför-
eningens lokaler.

26-28 november 
planeras en resa till den 
berömda julmarknaden i 
Rostock. Häng med så att 
resan blir av.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
på gång

Har din man slutat
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund


