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Min käre Son
Vår Broder

Jonny Björk
* 16/3 1956

har i dag hastigt lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
28 december 2006

MAMMA
SYSKON

med FAMILJER
Övrig släkt och vänner

Att dö kan inte vara 
farligt

När livet bjuder på en 
hårdhänt strid

Att somna in och bäras 
bort helt varligt

Kan inte vara mer än 
stilla frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 11
januari kl. 13.30 i Surte
kapell. Lika välkommet

som blommor är en gåva
till Föreningen Svanen

postgiro 6371846-4.

Vår kära Mamma
Svärmor

Mormor och Farmor

Evy Gustafsson
* 13/1 1917

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Skepplanda
22 december 2006

BARBRO och VIDAR

DAN
Linda, Jenny,
Jonas, Jonna

ANNETTE och ROGER
Jens, Lina, Emil

VALDEMAR och
VIBEKE

Vera, Vilas
Louise

Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Det kom en dag en
stilla vind

Och smekte ömt Din 
trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåses ut

Din levnadsdag har
nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 12

januari kl. 14.00 i
Skepplanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Johan och Anna
Emma och Jonas

Louise och Per-Anders

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12 • Redaktionen 070-730 19 14

Besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/nodinge

Nu börjar Alpha igen. 
Var? I Nödinge församlingshem
När? 15 januari kl. 18.30-21.00 

Vad händer då? Vi har Alphafest – dit är du välkommen, men du 
måste anmäla dig till mig Göran på tel. 0707-301913 eller till 
expeditionen på tel. 031-980012 senast den 12 januari. 
Alphafesten är en bra start- som en vanlig alphakväll men lite 
festligare. Det blir måltid, föredrag och kaffe.
Vad händer sedan: Alpha fortsätter varje måndag mellan 18.30-21.00 
fram till slutet av april. Vid de träffarna blir det dessutom tid för samtal i 
samtalsgrupperna, där du kan få komma med dina tankar och funderingar.
Du är välkommen!

Läs här vad en deltagare från i höstas skrev: 
En röst om Alpha: Har varit på Alphakurs i Nödinge. Förr hade jag vissa 
betänkligheter om Alpha.
Nu är de bortblåsta! Det har varit gott att få vara med.
Det är föredrag ,samtal, hjälp med egna tankar man undrar över.
Det kan bli förlösande, rogivande och berikande.
Tack för öppenheten, tack för gemenskapen i Alpha!  
Gunnel Jannesson

Predikoturer
7 januari 1 e. Trett. 
11.00  Sammanlyst Mässa 
Surte kyrka R.Olausson
13.00 Finsk Mässa Surte 
kyrka T. Blåhed
15.00 Mässa Bohus 
servicehus R.Olausson
14 januari 2 e. Trett.
11.00 Gudstjänst Nödinge 
kyrka V.Wetterling
15.00 Gudstjänst Bohus 
servicehus G.Olander
17.00 Gudstjänst Surte kyrka 
G.Olander

16 januari tisdag
11.00 Gudstjänst Fridhem 
E.Friman

21 januari 3 e. trett.
11.00 Ekumenisk gudstjänst 
Surte kyrka G.Olander
15.00 Gudstjänst Bohus 
servicehus G.Olander
17.00 Gudstjänst Nödinge 
kyrka R.Olausson

Välkommen till vår verksamhet, 
med start vecka 3
Nödinge: 0303-97237
Måndag: Öppen verksamhet för föräldrar 
och barn. 12-15, 
Måndagsträff 13-15 jämna veckor. (start v.4) 
Bibelstudium 13-15 udda veckor. 
Tisdag: Öppen verksamhet för föräldrar och 
barn 10-13, 
Onsdag: Körträning Blue ́n joy 19-21, 
Ungdomar 19-21  
Torsdagar: Öppet hus för skolbarn 6-14 år, 
musik, lek och samlingar 14-18. 

Surte: 031-980047
Måndag: Måndagsträffar 14-16 udda veckor
Ungdomskvällar 19-21 
Tisdag: Öppen verksamhet för föräldrar och 
barn. 10-13, 
Miniorer och Juniorer 15-17.30

Bohus: 031-981015
Måndag: Miniorer 15-17.30
Onsdag: Vuxen- barn Minsting (0-1 år) 13-
15.30.
Torsdag: Mammakväll 19-21 
Fredag: Öppen verksamhet för föräldrar och 
barn 10-13.30 

Välkomna
Kontakt: Nödinge: Anki 0707-301914, Surte: Mia 0707-690013, 
Bohus: Lisbeth 031-981015

Inbjudan till Konfi rmandläsning
Efter ett års uppehåll inbjuder vi nu åter till konfi rmandläsning bland tonåringar 
med utvecklingsstörning. Vi kommer att träffas under våren och sommarlovet. 
För mer information kontakta gärna: Elise Friman 0707-690016 el. 0303-97248.
Mycket välkomna att anmäla er senast den 1 mars. 

Måndagsträffar:

Surte församlingshem 15/1 kl.14.00 Brottsofferjouren kommer på besök. 
Nödinge församlingshem 22/1 kl.13.00 Kryssning på Östersjön – Renny Olausson
Varmt välkommen till vår gemenskap

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94
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STARRKÄRRS PASTORATSTARRKÄRRS PASTORAT
ALAFORS - KILANDA - NOL - STARRKÄRR - ÄLVÄNGEN

Söndagen den Söndagen den 
14 januari14 januari

Nols kyrkaNols kyrka
kl. 16.00

FamiljegudstjänstFamiljegudstjänst
med Johan Reftel

Älvängens kyrkaÄlvängens kyrka
kl. 11.00

GudstjänstGudstjänst
Präst: Bert Löverdal

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
 kl. 16.00 

FamiljegudstjänstFamiljegudstjänst
Tonfi skarna sjunger

Präst: Björn Nilsson
Julgransplundring 

i församlingshemmet!

Varmt välkommen!

www.mittiale.se – 0303-332660
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SKEPPLANDA PASTORAT
Skepplanda • Hålanda • St Peder

Tunge • Ale Skövde

Egil blir kyrkoherde – i Säve
– Sista gudstjänsten håller 
han redan i juni

Egil Midtbö har haft stora visioner för Nols kyrka. Nu lämnar 
han dem för att bli kyrkoherde i Säve.        Arkivbild.

NOL. Egil Midtbö lämnar sin tjänst som präst i Nol 
och Starrkärrs församling efter sju år.

Han tar ett naturligt steg i karriären och antar 
utmaningen som kyrkoherde i Säve och Rödbo för-
samling.

– Det känns både tråkigt och roligt. Jag har 
verkligen gillat gänget och kollegorna här i Nol, 
säger Egil Midtbö.

Det roliga består förstås i att få anta 
nya utmaningar och på en annan nivå 
än vad han har fått göra i Starrkärr-
Kilanda församlingar. I augusti blir 
Egil Midtbö kyrkoherde för Säve och 
Rödbo församlingar med möjlighet att 
prägla kyrkornas verksamhet efter eget 
tycke och smak.

– Jag har mina idéer, men självklart 
så tror jag på dialogen, att komma upp-

– Sju år är en ganska lång tid. Det var 
läge att gå vidare och förhoppnings-
vis har jag bidragit med något. Jag 
kommer att sluta med väldigt många 
fina minnen från min tid här i Nol.

Vad kommer du att minnas 
bäst?

– Alpha-kurserna är alltid spännande 
och har givit mig otroligt mycket både 
som präst och människa. Sedan går det

Maj 2006. Egil Midtbö, färg-
stark präst i Nol, tackar för 
sig. Han lämnar sin tjänst i 
Starrkärr-Kilanda församling 
för att bli kyrkoherde i Säve.

HÄLJERED. Vikinga-
spelet Äskas prövning 
utspelar sig för 1000 år 
sedan och bjuder på en 
stor portion underhåll-
ning.

Antingen har manus-
författaren Tina Friis 
Hallberg svarat för ett 
mästerverk eller så 
konstaterar vi att det 
helt enkelt var roligare 
förr.

Kanske är det så 
enkelt som en kombi-
nation av ett suveränt 
manus, ett nytänt Ale 
Teatersällskap och en 
storslagen spelplats.

Solen är precis på väg ner och 
dröjer sig länge kvar bakom 
träden i bakgrunden till spel-
platsen på Ale Vikingagård 
där vikingaspelet Äskas pröv-
ning ges. Det är en toppen-
kväll som har allt som den reg-
niga premiären saknade förra 
lördagen. Att spela utomhus 
är ett lotteri, men när vädrets 
makter är på rätt humör blir 
resultatet storslaget.

Den vackra inramningen 
i den sköna naturen på Ale 
Vikingagård lägger grunden 
för spelet. Publiken njuter 
på läktaren. Att Äskas pröv-
ning sedan är en föreställning 
som bjuder på allt från dra-
matik och historik till humor 
och romantik gör ju inte be-
söket sämre.

Stor ensemble
Den över 40 personer stora 
ensemblen lyckas skapa en 
atmosfär som känns påfallan-
de verklig och under drygt två 
timmar får vi följa med tusen 
år tillbaka i tiden. Det är liv 
och rörelse kring hela spel-
platsen, alltid något nytt att 

sätta ögat på. Barnen leker i 
bakgrunden, elden brinner 
i förgrunden – och hunden 
nosar runt lite varstans. I 
centrum står Äska, byns läke- 
och spåkvinna. Suveränt ge-
staltad av Barbro Oscarsson.
En helmysig kvinna som står i 
kontakt med gudarna. Mindre 
mysigt blir det när hon får 
order av åskans gud, Tor, att 
Runa (Cecilia Alfredsson) – 
nybliven maka till hövding-
ens äldste bror Tore (Göran
Antonsson) –ska få två barn 
med olika fäder på samma 

dag. Äska beordras använda 
sin list för att så ska ske.

Problemet är att Runa helst 
hade förenats med Tores bror 
Starke (Börje Johansson),
men valet var inte hennes. 
Starke, bitter över att ha för-
lorat kärleken i sitt liv till 
rivalbrodern, ger sig av på en 
längre resa. Äska ser dock till 
att Runa inte blir gravid, då 
hon lurar Tore att ge henne 
preventivdroppar.

Tore och hans män tar sedan 
skeppet för att gå på marknad 
på andra sidan sundet och då 
får byn oväntat besök av nord-
män. Runa lyckas försvara byn 
med krigslist – eller ska vi säga 
med stora mängder mjöd. Det 
blir ett fylleslag som ger alla 
krigare svaga knän.

– De är som vilka grisar som 
helst, av kött och blod, och 
svin som dem ska vi slakta.

Till sist återvänder såväl 
Tore som Starke till byn och 
upplösningen kan ingen räkna 
ut i förväg...

Vi skrattar mycket åt 
Menja, syster till bröderna 
Tore och Starke, som spelas 
av Börje Olofsson (!). Hon 
förälskar sig i den tame fien-
den Balle, som komiskt nog då 
spelas av Gun-Britt Antons-
son. En omaka rollfördelning 
av stort humoristiskt värde.

Äskas prövning var för-
hoppningsvis starten på något 
som kan bli en lång tradition 
med underhållande vikinga-
spel. Ale Teatersällskap ver-
kade nytänt inför utmaning-
en att levandegöra vikingahis-
torien – och publiken tackade 
och tog emot.
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Dramatik, humor och romantik
VikingaspelVikingaspelet Äskas prövning saknar ingetet Äskas prövning saknar inget

Fest utanför mangårdsbyggnaden. Ett nytänt Ale Teatersällskap med en imponerande stor ensemble på hela 44 personer ger sitt första vikingaspel i år. Publi-
kens omdömen har varit mycket positiva. Den härliga inramningen runt spelplatsen skapar en perfekt atmosfär för spelet vars handling är suverän.

Den storväxta dottern Menja, spelad av Börje Olofsson, hittar till sist sin stora kärlek i Balle, 
som framförs av Gun-Britt Antonsson. Dessa två lockade till många skratt.

Äska, byns egen läke- och spåkvinna i samspråk med höv-
dingens äldste son Tore. I verkligheten heter de Barbro Os-
karsson och Göran Antonsson.

Starke, Börje Johansson, har stora kärleksbekymmer, men tröstas får tröst 
av byns andra skönheter.

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

PÅ LÄKTAREN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Augusti 2006. Äskas Pröv-
ning. Ett vikingaspel av Tina 
Friis-Hallberg som blev en 
prövning för såväl publik 
som ensemble, men också en 
stor succé. Vem minns idag 
att det regnade både titt och 
tätt?
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Ibörjan av juni 2006 fick För-
eningen Bevara Repslagarba-
nan besked om att bidrag be-

viljats från Västra Götaland Regio-
nens kulturnämnd, för projektet ”I
en ostindiefarares kölvatten” . Syftet 
med projektet var att möta Ostin-
diefararen Götheborg i Kanton, 
Kina. Där skulle vi demonstrera

luftfuktighet på ca 95 %. Vi drack 
vatten och svettades enormt. Trots 
detta satt barn i våra knän och alla 
höll om oss på ett varmt och na-
turligt sätt. Alla var mycket artiga 
och generösa. De gav oss vatten att 
dricka, skuggade oss med sina para-
plyer och i vissa fall svalkade de oss 
med sina solfjädrar. Vi fick senare

Publikfavoriter. Repslagarna gjorde stor succé under sitt Kinabesök. Här uppvaktas de av intresserade och mycket skickliga dansare som bland annat uppträdde för kungen och drottningen.

Drömmen blev verklighet
Repslagarna mötte Götheborg i Kanton, Kina

Juli 2006. Representanter 
från Föreningen Bevara 
Repslagarbanan mötte upp 
Ostindiefararen Götheborg i 
Kanton, Kina.
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ÄlvängenÅrets lucior spred ljus
Det blev Nathalie 
Ekman i Ale och Malin 
Graff i Lilla Edet som 
fick ett årets största 
förtroendeuppdrag – att 
bära luciakronan.

Förutom äran och 
all uppmärksamhet 
väntade också ett 
antal svettiga dygn 
med mängder av fram-
trädanden – samt att 
träffa pressen.

Det blev en mörk och en 
blond lucia. Lokaltidning-
en har självklart träffat Göta 
älvdalens båda ljusdrottning-
ar. I veckans tidning sätter vi 
allt ljus på luciorna och avslö-
jar vilka de egentligen är när 
kronan lyfts av.

Kröningen av Ale lucia ägde 
traditionsenligt rum i Med-
borgarhuset, Alafors, under 
kommunstyrelsens ordföran-
de Inga-Lill Andersson (s) 
försorg. I Lilla Edet krön-
tes  Malin Graff som vanligt 
på torget av årets kulturpris-
tagare, Malin Hennings, i 
samband med Lions lopp

– Nathalie Ekman i Ale och Malin Graff i Lilla Edet
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0303-749220
www.thunbergs.com

Jul
Amaryllis fr 79:-
Doftande Hyacinter

Svenskodlade 
Julstjärnor
NY rosa/röd färg

Fina julgrupper 
att ge bort!

Mellandags REA
Stänger för 

säsongen 30/12

Julfi na krukor 
och presenter 

från Twinstone

Nathalie Ekman blev Ale 
lucia och Malin Graff blev 
ljusdrottning i Lilla Edet.

...mer 
om det 
som hänt
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Årets unga föredömen 
ska ut och resa

ALAFORS. – Jag ska till 
Kanarieöarna med brö-
derna i oktober.

– Jag ska åka till Eng-
land.

– Jag ska resa till 
värmen.

Årets ungdomssti-
pendiater har redan 
bestämt hur stipendiet 
på 5000 kronor vardera 
ska användas.

Per Rehnlund, målvakt och 
engagerad föreningssjäl i 
Skepplanda BTK, Caroline
Nordlund, engagerad Alebo 
i ungdomsfrågor och Jonas 
Eriksson inspiratör i Ale IBF 
där han är ungdomstränare –
för tjejer. Där har ni årets mot-
tagare av Ale kommuns ung-
domsstipendier "Ett gott fö-
redöme". Utmärkelserna de-
lades ut i samband med Ale 
kommunfullmäktiges sam-
manträde i måndags. Full-
mäktiges ordförande, Stina-
Kajsa Melin (s) delade ut 
blommor och checkar.

–Jag blev verkligen positivt 
överraskad, men jag visste att 
mamma hade skickat in ett 
förslag. Hon tycker väl att 
jag har engagerat mig mycket 
och det har jag, fast det är bara 
för att det är kul och viktigt. 
Det började med ungdoms-
fullmäktige, berättar Caroli-
ne Nordlund.

Sedan blev det mängder 
av uppdrag under åren i Ale 
gymnasium. Det kretsade ofta 
kring frågor om ungdomars 
välbefinnande.

Numera jobbar hon som 
telefonförsäljare på Provoice. 
"Carro" säljer bredband och 
fiskolja.

– Det låter kanske som en 
konstig kombination och jag 
säljer det inte i paket, men fö-
retaget jag jobbar hos har en 
mängd olika produkter som vi 
markandsför.

Telefonförsäljning är om-
diskuterat, vad tycker du 
själv?

– Det låter kanske konstigt 
men jag tycke inte om tele-
fonförsäljare så jag har NIX-

nad över utmärkelsen.
– Och glad måste du skriva. 

Det är ju inget man förvän-
tar sig, men det känns väldigt 
roligt. Självklart får man börja 
tänka på att man kanske är ett 
föredöme för de yngre. Det är 
lätt att glömma.

Per beskrivs som vardags-
hjälte eftersom han i princip 
alltid är med ungdomar.

– Jag jobbar ju på Albosko-
lan eller på Fritidsklubben i 
Älvängen. Sedan blir det åt-
skilliga timmar på Forsval-
len både som domare och lite 
annat.

Jonas Eriksson har i Ale 
Innebandy inspirerat tjejer 
att utveckla såväl kamratskap 
som sin idrott.

– Men det är väl inget sär-
skilt. Jag tycker bara att det 
är kul att vara tränare och ser 
mig verkligen inte som ett 
föredöme, säger den nybliv-
ne civilingenjören.

– Jag har läst inom elec-
troteknik och ska väl försöka 
hitta ett jobb som passar nu. I 
sommar blir det dock Pågens 
hönökakor som gäller.

Du kallas "Fimpen" och 
brorsan "Lill-Fimpen", 
varför?

– Ärligt talat inte en aning, 
men hur lillebrorsan har fått 
sitt smeknamn går ju räkna ut. 
Jag tror någon sa fimpen till 
mig redan i lågstadiet. Sen har 
det åkt med.

Den mest spännande 
framtidsplanen står Caroline 
Nordlund för.

– Jag tänker samla ihop 
pengar till ett screentryckeri 
och trycka tröjor med vikti-
ga budskap inom miljö, jäm-
ställdhets, flykting- och bo-
stadsfrågor.

En ny företagare är med 
andra ord på väg.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Per Rehnlund, beskrivs som en vardagshjälte då han jobbar 
med ungdomar, är domare i ungdomsfotboll och engagerad i 
Skepplanda BTK

Caroline "Carro" Nordlund har under hela sin ungdom enga-
gerat sig i olika ungdomsfrågor.

Jonas "Fimpen" Eriksson är engagerad i Ale IBF.

CAROLINE NORDLUND

Ålder: 20
Bor: Skepplanda
Familj: Mamma, pappa, lillasyster 
Evelin 17, lillebror William 14.

JONAS ERIKSSON
Ålder: 24
Smeknamn: "Fimpen"
Bor: Nol
Familj: Mamma, pappa och lillebror

PER REHNLUND
Ålder: 23
Bor: Skepplanda
Familj: Tvillingbrorsan Anders, Anna, 
27, halvsyskonen Jessica, 35, Johan

Per, Carro och Fimpen fick res-
kassan från oväntat håll

Juni 2006. Årets unga goda 
föredömen utsågs av Ale 
kommunfullmäktige. Det blev 
Per Rehnlund, Caroline Nord-
lund och Jonas Eriksson.


