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ALAFORS. Det var 
många som passade på 
att ta en promenad i 
Furulundsspåret i sön-
dags.

Anledningen var att 
PRO Ale Norra hade 
ordnat med tipsprome-
nad.

13 kluriga frågor för 
vuxna och barn fanns 
uppsatta i den vackra 
skogsterrängen.

Det var en vårdag som gjord 
för en tipspromenad. Arrang-
ören kunde inte önskat bättre 
förutsättningar och det mär-
kets också på deltagaran-
talet som överträffade tidi-
gare års noteringar. Nu var 
det 46 vuxna och 8 barn som 
löste startkupong hos Gittan 
Otter.

– Vi är jättenöjda. Många 
var här redan klockan tio när 
arrangemanget drog igång, 
säger Gittan vars kamrater 
i PRO:s friskvårdskommit-
té även hade ordnat med ett 

lotteri.
Efter avslutad tipsprome-

nad stod kaffebordet uppdu-
kat inne i Furustugan där det 
bjöds på hembakat av olika 
slag. Deltagarna diskuterade 
sig fram till de rätta svaren, 
men faktum är att ingen lyck-
ades pricka in 13 rätt. Bäst i 
vuxenklassen var Anna-Karin 
Andréasson och Anders 
Aili som hade tio rätt varde-
ra. Anna-Karin var emeller-
tid närmast på utslagsfrågan 
och tog därmed hem första-
vinsten.

Bland barnen lottades två 
priser ut och dessa tillföll 
Amanda Johansson respek-
tive Vendela Berndtsson.

JONAS ANDERSSON

Solig tipspromenad 
i Furulund

Stig och Maj-Britt Anders-
son var några av deltagarna 
i PRO Ale Norras tipsprome-
nad, som arrangerades i Fu-
rulund förra söndagen.

Hade turen på sin sida. Evy Parinder vann förstapriset i lotte-
riet och fick därmed bära hem en läcker fruktkorg.
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Kristi
Himmelsfärdsdag

torsdag 17 maj

Tunge kyrka
Sång i ottan kl 09.00

Per Stjernkvist ”Skandinavisk
mästare i säckpipa”

Kom och var med på denna
musikaliska upplevelse
Präst: Tor-Arvid Broman

kyrkkaffe

Skepplanda kyrka
Mässa kl 10.00

Kyrkokören
musik av bl a Buxtehude

Johanna och Johan Dahlbäck, flöjt
Katarina Dahlbäck, cello
Lars Ingvarsson, fagott

Peter Corneliusson, cembalo
Präst: Åke Reinholdsson

Hålanda kyrka
Mässa kl 10.00

Präst: Magnus Skredsvik

Har du bett någon 
gång? Jag tror att 
de flesta har det. 

När något farligt håller på 
att hända, då tänker eller 
säger man: Gode Gud, 
hjälp mig, eller något lik-
nande.

Jag har en god vän som 
berättade: ”När jag var 
ung så tänkte jag så här: 
Om jag skulle ramla i sjön 
och riskera att drunkna, 
då skulle jag be till Gud. 
Då kan jag lika gärna be 
jämt.” Sedan dess bekän-
ner han sig som kristen. 
Vi kanske inte är så vana 
vid den sortens logik, men 
onekligen är det så att om 
man tror att om Gud lyss-
nar och hjälper om någon 
fara hotar, så gör han det 
även vid andra tillfällen. 
Väldigt många människor 
har erfarenhet av att man 
fått hjälp och bönesvar.

Själv ser jag det som 
en stor förmån att få ha 
någon att vända mig till 
med det jag har på hjär-
tat, både av glädje och be-
kymmer. Det finns en som 
lyssnar när jag ber, och 

han har möjligheter att 
gripa in och förändra för-
hållanden på ett sätt som 
ingen annan kan.

En av Jesu lärjung-
ar kom en gång och sade 
till honom: ”Herre lär oss 
att be” (Luk. 11: 1). Då 
lärde han dem bönen ”Vår 
Fader”, en bön som vi ofta 
ber både i våra kyrkor och 
som personlig bön. Den 
bönen säger till oss bland 
annat just detta att vi får 
tro på en Gud som är 
som en far, en god föräld-
er, för oss. Det är precis 
vad vi behöver, både unga 
och äldre, för även om vi 
klarar oss själva för det 
mesta, så är det väldigt bra 
att få erfara Guds goda 
föräldraomsorg genom 
livet. Att be till Gud är en 
möjlighet för oss alla. Det 
finns en som lyssnar och 
han kan förändra förhål-
landen.

Göran Andreasson, 
Pastor i Surte och Lilla Edets 

missionskyrkor

Ber du?

2 rok Hjärtum 52 kvm
Fornv.15, idyllisk marklgh 

m egen uteplats, nyrenove-
rad, hyra 4121 kr/mån, 

gärna pensionär

0520-47 95 47 (kväll)

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Torsdagen den 17 maj 2007 

Kilandadagen
Kristi himmelsfärds dag

Gudstjänst kl. 9.30
Kyrkokören medverkar

Präst: Björn Nilsson

Visning av kyrkan 
kl. 12.00 av Björn Sundelid

Konsert kl. 13.00
”My Life, My Love, My All”

gospel.kom och gospel.komp 
under ledning av Åsa Gunnervik

Servering i församlingshemmet 
under hela dagen!

Linda JohanssonLinda  Johansson Hans GötestamHans Götestam

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

Mer än bara mäklartjänsten

För barnfamiljen
LÖDÖSE
Trevlig 1,5-plansvilla med källare, 6 rum 
och kök om ca 119 kvm boarea samt 
90 kvm biarea, garage med förråd på 
tomten. Lummig insynsskyddad
trädgårdstomt om 402 kvm. Fristående 
garage med förråd. Bra läge i lugnt
naturnära villaområde nära skola, 
service och kommunikationer. 
Pris 1.150.000:- eller bud.

under Ale-bodagarna är. 
Marja-Liisa  Hurskainen 
och Gunnel Hildebrandt.

De får var sin gris 
med 500:- ”

Vinnare i vår 
”Gissa grisen-tävling”

Efter tio år har Inger 
och Rune Eriksson 
slutat sin gärning som 

frukt- och godisförsäljare på 
Klockarängen i Skepplanda. 
En ljusglimt för alla gästerna 
på äldreboendet. Enligt upp-
gift har de boende väntat på 
dem, funderat på vilken dag 
är det. Jo, idag är det tisdag, 

då kommer Inger och Rune 
med sina godsaker.

Efter vederbörligen av-
tackning från huschefen 
Stefan Gustavsson med per-
sonal fanns även Röda Kor-
sets ordförande, Mariann Jo-
hansson, med för att ge dess 
hyllning.

Försäljningsvagnen har 

varit en viktig del i det socia-
la livet på Klockarängen. Bor 
man på en vårdinrättning och 
inte kan ta sig ut i det vanliga 
affärslivet känns det gott att 
någon kommer och erbjuder 
lite smått och gott som man 
så gärna vill mumsa på.

Efter tio långa år borde 
det komma någon som tar 

hand om stafettpinnen och 
för traditionen vidare.

Vi från SPF Skepplanda-
Hålanda vill också sälla oss 
till tacket. För oss har vi känt 
tillfredsställelse till uppgiften 
och nu återstår frågan: Vem 
hittar vi till att fylla luckan 
efter Inger och Rune?

Bengt Englund

Frukt- och godisvagnen har stannat på Klockarängen i Skepplanda


