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Kalas i Bohus servicehus.
Fredagen den 23 februari kalasades 
det på kaffe och tårta ( både Princess och 
Schwarzwald) i Bohus servicehus.
Det var Åke Karlsson som ”vann en kantor” 
på Musikfesten i Surte som inbjöd
alla boende och andra till en stunds 
gemenskap med allsång.

Margaretha Bengtsson kom, till allas 
förtjusning, med sitt dragspel och vi sjöng 
både psalmer och Lasse Dahlqvistmelodier. 

Kanske lottas det ut en kantor även till nästa 
Musikfest som blir den 6 juni, vem vet?

Påskens gudstjänster

5 april Skärtorsdagen
18.00 Mässa Surte kyrka 
R.Olausson
19.30 Mässa Nödinge kyrka 
R.Olausson

6 april Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst 
Nödinge kyrka Johanna Berlin 
– cello V. Wetterling
15.00  ” I nionde timman” 
Surte kapell V. Wetterling

8 april Påskdagen
11.00 Påskdags gudstjänst 
Surte kyrka Lena Olausson 
– fl öjt
 V. Wetterling
11.00 Påskdags gudstjänst 
Nödinge kyrka R.Olausson, 
Blue´n Joy Gospel,
 Singing Kids, Annas Pop-kör, 
kompgruppen gospel.komp
15.00 Påskdags gudstjänst 
Bohus Servicehus V. 
Wetterling

9 april Annandag Påsk
11.00 Sammanlyst Ekumenisk 
Gudstjänst Filadelfi a Bohus 
R.Olausson

Lottvinnaren Åke och ”vinsten” Margaretha.

Vår kurs i 
Samfundskap

 fortsätter:
Torsdagen den 19 april besöker vi 
Katolska kyrkan i Göteborg.
Vi fi rar mässa i Kristus Konungens 
kyrka kl.18.00 (Parkgatan 14 vid Heden) 
och därefter träffar vi diakon Martin 
Hägglund.

Du är välkommen med även om Du inte 
deltagit tidigare. 

Vill Du ha skjuts träffas vi i Surte 
församlingshem kl.17.00.

Väl mött
Vivianne och Renny

Musik-
gudstjänst

Palmsöndagen i Nödinge 
kyrka 1 april kl. 17.00 

Klassiska pärlor av Mozart, 
Bach, Händel Cantate 
temporalis
Marie Lindqvist fl öjt

Välkomna!
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Påskhelgen i 
våra kyrkor

SKÄRTORSDAG
Skepplanda

19.00 Mässa - Å Reinholdsson

Ale-Skövde
18.00 Mässa - L Ingvarsson

Tunge
18.00 Mässa - S-E Wihlborg

LÅNGFREDAG
Skepplanda

10.00 Gudstjänst - M Skredsvik

Hålanda
12.00 Gudstjänst - S-E Wihlborg

S:t Peder
10.00 Gudstjänst, Kyrkokören -

S-E Wihlborg

PÅSKAFTON
Hålanda

23.30 Midnattsmässa - M Skredsvik

PÅSKDAGEN
Skepplanda

10.00 Mässa - Å Reinholdsson
Kyrkkaffe

Ale-Skövde
10.00 Familjegudstjänst Kyrkokören

och barngruppen medverkar -
M Skredsvik

S:t Peder
12.00 Mässa, Kyrkokören -

Å Reinholdsson

Tunge
12.00 Gudstjänst - M Skredsvik

ANNANDAG PÅSK
Hålanda

11.00 Pastoratsgudstjänst -
L Ingvarsson

Välkomna!
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Hålanda församling
Gemenskapsträff i

församlingshemmet
onsdagen den 4 april

kl 10.30-12.30
Liselotte

Skepplanda
församling

Storcafé i församlingshemmet
onsdag 11 april

kl 10-12.00

Solkatter i vårens tid
Ann-Kristin Yman-Robarth

författare och konstnär

Vår Älskade

Maila Tanakka
* 26 november 1926

har idag stilla insomnat.
Saknad av oss, broder,
övrig släkt och vänner

men i ljust minne
bevarad.

Bohus
16 mars 2007

HILKKA och SEPPO
Jörgen och Pernilla
Mattias, Amanda

Ulrica
Marcus

HANNELE
Wanja, Petra, Thobias

HANNU

Sov i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 11 
april kl. 11.00 i Surte 

kapell. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Begravningstjänst tel. 
0303-144 77 senast 
måndagen 9 april. 

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.

Ett varmt tack till 
personal på avd. 6 och 

7 Kungälvs sjukhus och 
Rehab, Vikadamm för 
god vård, omtanke och 

trevligt bemötande.

Den 14 mars samlades 
ett 90-tal Aktiva Se-
niorer på Kvarnkul-

len. Folklivsforskaren och 
upptecknaren Stig Svens-
son visade då en film gjord 
för några år sedan om kung-
älvsprofilen Claes Olsson,  
nu 97 år. 

Claes Olsson berättade om 
sin barndom på Brattön. Om 
de viktiga sillperioderna under 
många år och inte minst under 
1800-talet. Claes berättade liv-
fullt om sin ö, sin familj, om 
grannar och vänners försörj-
ning och om föräldrahemmet 
som ännu finns kvar. Han sjöng 
med klar röst Taubesånger och 
spelade luta därtill. Det  blev 
en god timma och säkert för 
många kungälvsbor en stund 
av nostalgi, men även minne 
från skoltiden då Claes varit 
lärare i många år. 

De varma applåderna som 
fyllde salen hoppades vi hördes 

hem till Claes och hans hustru 
Margareta. Lika varma app-
låder fick Stig Svensson och 
ett varmt tack för det kultur-
arbete han har gjort och som vi 
hoppas han kommer att kunna 
göra i många år.

Den 28 mars var det må-
nadsmöte på Kvarnkullen. 
Först ett hjärtligt välkommen 
av ordförande Sture Mag-
nusson till dagens samling. Så 
också till Dag Fransson, GP-
journalist sedan 1984, som nu 
också kan presentera sig som f 
d sjöfarande reporter på skep-
pet Götheborg. Först på etap-
pen Göteborg – Cádiz och som 
det senare visade sig också fick 
förmånen att vara med på sista 
etappen med slutmålet Kanton. 
Det är väl så att nästan alla mer 
eller mindre har kännedom om 

att skeppet är byggt i stort sett 
efter 1700-tals mall av de skepp 
som denna tid seglade till Kina 
där handeln mellan Sverige 
och Kina var väl etablerad. Ett 
av skeppen, Götheborg förliser 
tyvärr 12 september 1745 vid 
Hunnebodan 900 meter utan-
för Älvsborgs fästning. 

1995 startar första steget i 
det spännande byggprojektet. 
Sjösättniningen blev 6 juni 
2003. 2 oktober 2005 avseg-
lade skeppet följt av mängder 
av vinkande, välgångsönskan-
de människor på Bananpiren. 
Ungefär 80 personer är på-
mönstrade, var och en med sina 
givna uppgifter. 50 volontärer 
utan lön, men seglingskunniga 
ingår i denna skara. Chef är två 
kaptener dock ej samtidigt utan 
i två etapper. De är väl merite-

rade för sin stora uppgift, för 
visst finns det faror för denna 
seglats med ett efterkonstrue-
rat skepp från 1700- talet. 

Det går inte att beskriva alla 
detaljer som Dag Fransson be-
rättade om, men han hade fina 
bilder som ledsagade oss på 
färden. Vi fick se sovplatser 
med hängkojer, lämpligast för 
dem under 40 år, två man vid 
rodret men styrmannen styr, 
sköna ”fikastunder” när havet 
låg lugnt, svindlande ”pro-
menader” i riggen när seglen 
skulle sättas eller tas ned. På 
kanondäck som inte behöv-
des för allvarliga kanonader 
var samlingsplats med musik, 
kortspel, film med mera.

Resan från Jakarta till 
Kanton måste man lasta extra 
med vatten då värmen var 

mycket tryckande. Pirater här-
jade ofta i dessa vatten men In-
donesien lät en patrullbåt följa 
med tills man var på säkrare 
vatten. Dags egna arbetsupp-
gifter blev omfattande då läsar-
na visade ett stort intresse för 
hans  rapporteringar till GP.

Mottagandet vid ankom-
sten till Kanton blev storartat, 
men inte så spontant som Gö-
teborgarnas vid avfärden. Dag 
Fransson har samlat sina upp-
levelser i en bok. Ett utmärkt 
sätt för oss att fortsätta resan. 
Tack Dag!

Vår förra ordförande Inger 
Byström invaldes som heders-
medlem. Det gladde oss. Hon 
informerade om en lockan-
de resa till Polen. Sture Mag-
nusson redogjorde för utflyk-
ter och aktiviteter. Sture avslu-
tade också samlingen med en 
god historia.

Ingrid Monié

Aktivitet hos Aktiva Seniorer

 Laga middag 
ikväll?

Låna en kokbok på biblioteket


