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Ale-Skövde kyrka
Söndag 29 april kl 10.00

Gudstjänst
Präst: Magnus Skredsvik

Ungdomskören medverkar

S:t Peder församling
Valborgsmässoafton 30 april

kl 18.00
bakom Församlingshemmet

Vårsånger med Skepplanda och
S:t Peders kyrkokörer under ledning

av Birgitta Persson
Vårtal av Hillevi Pettersson

Kaffe i församlingshemmet och
underhällning av Birgitta Persson

Alla varmt välkomna!

SURTE. Stolta och 
hedrade.

Så vill paret Inga 
och Rolf Johannesson 
beskriva känslan efter 
att ha fått ta emot 
Brantingmedaljen.

Överlämnandet av 
socialdemokraternas 
hederstecken ägde 
rum i samband med att 
Ale Arbetarekommun 
höll sitt hundrade års-
möte för ett par veckor 
sedan.

När Ale Arbetarekommun, 
tillika Socialdemokraterna i 
Ale, avverkade sitt hundra-
de årsmöte i Medborgarhu-
set, Alafors, passade man på 
att uppmärksamma två av sina 
verkliga trotjänare. Inga och 
Rolf Johannesson från Surte 
fick av den avgående ordfö-
randen Hasse Andersson 
mottaga den hedersamma 
Hjalmar Branting-medaljen.

– Det är för lång och 
trogen tjänst. Vi har varit 
partiet troget under så gott 
som hela våra vuxna liv. Det 
är inte så många som erhål-
ler den här utmärkelsen och 
därför kändes det extra he-
drande och gripande när vi 
fick ta emot medaljen, säger 
Rolf Johannesson.

Till Surte 1971
Inga och Rolf är ursprungli-
gen göteborgare, men flytta-
de till Surte 1971. Några år 
senare valdes Inga in i skol-
styrelsen, som därefter gav 

henne uppdrag i kommun-
delsnämnden och senare även 
i kommunfullmäktige. I åtta 
år har Inga dessutom varit re-
visor i partiet.

– Nu sitter jag med i kyr-
korådet, kyrkofullmäktige 
och pensionärsutskottet. Det 
är fullt upp, säger Inga.

Likadant är det för maken 
Rolf som sannerligen inte 
saknar sysselsättning. Han 
sitter med i PRO:s distrikts-
styrelse, distriktets pensio-
närsutskott för socialdemo-
kraterna, är ersättare i kom-
munfullmäktige, ledamot i 
KPR (kommunala pensio-
närsrådet) samt representant 
i Hälso- och sjukvårdsnämnd 
fyras pensionärsråd.

Född sosse
– Jag föddes till socialdemo-
krat. Min pappa var aktiv i 
Byggnads och på första maj 
var det Heden som gällde. 
Mamma Dagmar var också 
politiskt aktiv och erhöll 
också hon Brantingmedaljen, 
förklarar Rolf Johannesson.

Med alla dessa upp-
drag som du och Inga har, 
frågar man sig om ni hinner 
umgås?
– Jodå. När vi är lediga brukar 
vi ta bilen och sticka iväg för 
att se oss omkring. Sedan för-

söker vi ägna mycket tid med 
våra barn och barnbarn, av-
slutar Rolf Johannesson.

Hederstecken till Inga och Rolf Johannesson 
– Mottog Brantingmedaljen på socialdemokraternas årsmöte

När Ale Arbetarekommun avverkade sitt hundrade årsmö-
te tilldelades Inga och Rolf Johannesson den åtråvärda Bran-
tingmedaljen.

Brantingmedaljen är social-
demokraternas hedersteck-
en.

GRATULERAR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

INGA & ROLF JOHANNESSON
Ålder: Inga, 75, och Rolf, 79.
Bor: Surte.
Familj: Fem barn (tre döttrar och 
två pojkar), elva barnbarn och fyra 
barnbarnsbarn.
Tre bästa partikollegor som 
verkat i Ale: Evald Malm, Eric 
Alexandersson och Arne Adiels.

Om Jarl Karlsson som kom-
munalråd: ”Ett bra val. När jag 
var ordförande i PRO Surte-Bohus 
hade jag ett väldigt gott samarbete 
med Jarl som då var ordförande i 
Vård- och omsorgsnämnden. Det 
kunde vara hårda tag ibland, men jag 
gillar ”Jalle”, säger Rolf”.

Starrkärrs pastoratStarrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs församlingshem

Förmiddagscafé 
Torsdag 26 april kl 10.00-12.00

”I huvudet på en nålkonstnär” 
Äntligen kommer konstnär Gunilla Sjögren 

och berättar om tankar och funderingar 
runt konstverket i 

Strarrkärrs församlingshem

Vid regn - 
Älvängens 
blå kyrka

Sångare ur Sångare ur 
Kyrkokören och Kammarkören VocAle Kyrkokören och Kammarkören VocAle 
hälsar våren välkommen under ledning hälsar våren välkommen under ledning 

av  Sabina Nilsson.av  Sabina Nilsson.
Vårtalare: Vårtalare: 

Jarl Karlsson, Kommunalråd och Jarl Karlsson, Kommunalråd och 
Kommunstyrelsens ordförandeKommunstyrelsens ordförande

Kom och lyssna på
VÅRSÅNGER
på Valborgsmässoafton

den 30 april kl. 19.00 
i Älvängens centrum 

(På trappan till ”Gamla hotellet”)

Vårkvällar i Nols kyrka
Tisdagen den 24 april kl 19.00

Pietà och Madonnan med barnet
Mikael Nordblom, komminister i Nols kyrka 
berättar om vad två konsthistoriska motiv, 
Maria med Jesu döda kropp i famnen samt 
Madonnan med det lilla Jesusbarnet i 

famnen, kan förmedla av tro och tröst. 
Musik i anslutning till temat blir det genom 
kantor Magnus Wassenius försorg.

www.mittiale.se – 0303-332660

LILLA EDET. PRO Lilla Edet höll 
den 11 april medlemsmöte i Fol-
kets Hus. Vid öppningen välkom-
nades ett 70-tal medlemmar. Fyra 
nya medlemmar välkomnades till 
föreningen.

Berth Sjöberg redogjorde för bakgrun-
den till den landsomfattande aktiviteten 
med budkavlen och den därtill hörande 
namninsamlingen. Aktiviteten genomför-
des i Lilla Edet den andre april med stort 
gensvar och går vidare i landet för att vara 
i Stockholm för överlämnande till reger-
ingen den 10 maj. 

Berith Ivarsson informerade om den 
kampanj Räddningsverket startat under 
titeln ”Säkerhet i vardagen – tips och råd 
på äldre dar!”. Materialet består av dels en 
informationsfolder, dels en checklista med 
tips om enkla åtgärder. Hon informerade 
även om att vid nästa medlemsmöte den 30 
maj medverkar Försäkringskassan med in-
formation om bostadstillägget.

Sven Brunberg rapporterade om kom-
mande resor, bland annat Dalsland runt 
och till ”Gammelvala” i Brunskog.

Dennis Björk berättade om de aktivite-
ter som ligger närmast i tiden, till exempel 
resa till Gräfsnäs där det kommer att ske 
olika former av festligheter under en dag.

Ulli Arvidsson rapporterade om stu-
dieverksamheten, bland annat om PRO:s 
Folkhögskola i Gysinge samt att de flesta 
studiecirklar nu var klara.

Därefter genomförde PRO Hjärtum-
Västerlanda sång- och musikgrupp ett 
mycket uppskattat program varefter mötet 
avslutades med lottdragningar och kaffe.

Medlemsmöte i 
PRO Lilla Edet

Det händer i


