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Vårstädning 
på Surte och Nödinge kyrkogårdar.

Gravdekorationer och granristäckningar 
på alla gravar städas undan med start 
den 19 mars.
Vi är därför tacksamma om ni innan 
dess avlägsnar lyktor och andra föremål 
ni önskar behålla ifrån gravarna.
Nödinge kyrkonämnd. 

Nödinge församling 
söndag 18 mars!
11.00
Familjegudstjänst i Surte Kyrka tema 
”Madicken”, Annas popkör V. Wetterling

17.00 
Nödinge kyrka Musikgudstjänst ”Musik 
av Benny Andersson” R.Olausson

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs kyrka
 

Körkonsert med 
Kammarkören VocAle

Söndag 11 mars kl. 18.00
 

Kärlekens tid
 

Ett gott och blandat körprogram 
med musik av bl.a. Mozart, 
Benny Andersson, Schubert 

och Oskar Lindberg
 

Ackompanjemang: Magnus Wassenius
Dirigent: Sabina Nilsson

Präst: Björn Nilsson

www.mittiale.se – 0303-332660

Nästa helg!

Starrkärrs kyrka

Mässa  
söndagen den 18 mars 11.00

”Hold on”
gospel,kom sjunger spirituals tillsammans 

med gospel.komp,  under ledning av 
Åsa Gunnervik.

Präst: Andreas Pervik

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Skepplanda församling
Söndag 11 mars kl 10.00
Gudstjänst, Åke Reinholdsson
Skepplanda Kyrkokör sjunger

musik av César Franck
kyrkkaffe

S:t Peder församling
Söndag 18 mars kl 18.00
Musikgudstjänst, S-E Wihlborg

Vokalensemblen ”Les Jolies” framför
bl a ”Mässa för mänskligheten” samt

andra sånger och hymner.
Gruppen består av : Aja Ling,

Ann-Louise Börlin, Maria Gedell,
Anna-Karin Gedell, Inger Björkman

och Susanne Lindström

Meddelande till
gravrättsinnehavare

måndag den 19 mars eller
så fort som möjligt påbörjas bort-
tagning av granris och vinterdeko-
rationer från gravar på Skepplanda, 
Hålanda, S:t Peder, Ale-Skövde och 

Tunge kyrkogårdar.
Detta gäller även de gravar som inte

ingår i förvaltningens skötseltagande.
För information och frågor vv ring
Lennart Bengtsson 0735-11 79 78
Skepplanda Kyrkliga Samfällighet

ungdomsgudstjänstungdomsgudstjänst  

ΩΩ
Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka  

fredag 23 mars kl. 19.00-23.00fredag 23 mars kl. 19.00-23.00

För detaljerat program För detaljerat program 

se annons nästa vecka!se annons nästa vecka!

Arrangörer: Arrangörer: 
Kyrkorna i Norra AleKyrkorna i Norra Ale

Fortsättningen på
Påskfestivalen -06

I helgen som gick arrang-
erade Ungdomskommittén i 
Norra Älvsborgsdistriktet av 
Sportfiskarna en pimpelhelg.

På lördagsmorgonen sam-
lades ungdomar och ledare 
från bland annat aleklubbarna 
Wicanders och King Salmon 
Nordfish på Simmernäs i 
Alingsås Sportfiskeförenings 
klubbstuga vid Mjörn. Däref-
ter begav man sig till Kvarn-
sjön i Alingsås och avverkade 
det årliga NÄJ-Pimpel.

I den äldre herrjuniorklas-
sen segrade Andreas Jensen 
med en fångst på 476 gram 
före Martin Sutinen, 192 
och Robin Norrman, 187 
gram. Samtliga tävlande för 
Wicanders SFK.

I den yngre klassen blev det 
hemmaseger genom Albin 

Andersen, Alingsås SFF, 
som kunde väga in en fångst 
på 385 gram. Tvåa blev Kent 
Gustafsson och trea David 
Jenås med 278 respektive 
134 gram. De två sistnämnda 
tävlar för FK King Salmon 
Nordfish.

Efter tävlingen återvände 
man till Simmernäs och efter 
en stadig middag tillbringa-
des kvällen med kontroll av 
utrustning och tillverkning 
av pimpelkrok. Allt för att 
vara väl förberedd inför sön-
dagens DM i pimpel.

Alexander blev etta
I den äldre herrjuniorklas-

sen segrade Alexander Bag-
gersgård, Wicanders SFK 
med 914 gram och ytterligare 
en juniormedalj gick till Ale, 
då klubbkamraten Andreas 

Jensen belade silverplatsen 
i den yngre juniorklassen. 
Ytterligare juniorer från ale-
klubbarna kvalificerade sig 
till nästa års SM i pimpel.

U n g d o m s k o m m i t t é n 
kommer även i fortsättningen 
att arrangera dessa helger 
inför respektive DM. Årets 
metehelg kommer att arrang-
eras den 2-3 juni, precis som 
i fjol hos Sportfiskarna Troll-
hättan-Vänersborg i deras 
klubbstuga vid Göta älv. På 
söndagen blir det deltagande 
i DM:et i traditionellt mete 
som klubben arrangerar i 
Vänersborg.

Bertil Carlson

Stor juniorpimpelhelg

Nöjda pristagare med ledare efter årets NÄJ-Pimpel.

Foto: Bertil Carlson

Torbjörn Larsson från Alafors har sänt in följande bilder till 
redaktionen, som vittnar om att våren faktiskt är på ingång. 
Bilderna togs under den gångna helgen och fler vårtecken har 
kunnat skönjas under veckan. Det råder ingen tvekan om att vi 
går mot ljusare och varmare tider. 

Härliga vårtecken Trött på hur 
det ser ut där 

hemma?
Låna en inredningsbok på biblioteket


