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Den 12-13 oktober var 
det kulmen på in-
samlingen till Värl-

dens barn. Många frivilli-
ga stod med bössor runt om 
i hela Sverige och även i Ale 
kommun.

På Ale torg och i Älväng-
en sjöng en barnkör under 
ledning av Anna Holl. På 
Tempo i Nol såldes böck-
erna ”Noveller för Värl-
dens barn” två fredagar i rad 
och i Älvängen gick några 
barn och föräldrar runt och 
knackade dörr. 

I Ale samlade man in sam-
manlagt 77 370 kronor. Då 
räknar man in de 21 664 
kronor som såldes på Kupan 
i Älvängen från 1-13 okto-
ber och de 9 937 kronor som 

Smyrna sålde för på lörda-
gen. 

Insamlingen pågår hela 
2007, så om du vill skänka 
pengar eller köpa boken 
”Noveller för Världens 
barn”, så går det bra. Köp 
den och ge bort i julklapp! 
Boken finns på Kupan i 
Älvängen och skulle den vara 
slut så vet personalen vem 
du ska kontakta. 

I år deltog följande or-
ganisationer i insamling-
en: Clowner utan Grän-
ser, Diakonia, Erikshjälpen, 
IM, IOGT-NTO, KFUK-
KFUM, Kooperation Utan 
Gränser, Lions, Lutherhjäl-
pen, Läkarmissionen, Plan 
Sverige, Rädda Barnen, 

Röda Korset, Unicef Sverige 
och Vi-skogen.

Det är Stiftelsen Radio-
hjälpen som samordnar in-
samlingsverksamheten för 
humanitära ändamål. Den 
första insamlingen genom 
Sveriges Radio ägde rum 
1939 och Radiohjälpen 90 
1950-6 känner nog alla till.

Till sist ett stort tack till 
alla givare och till alla frivil-
liga som hjälpt till på något 
sätt. Även du som har hand-
lat i Smyrnas Secondhan-
daffär eller Röda Korsets 
Kupan ska ha ett stort tack.

Världens barn i Ale

77 370 kronor till Världens barn

Fredagen den 19 okto-
ber samlades ca 170 
deltagare från Väst-

göta-Dals distrikt av Riks-
förbundet Pensionärsge-
menskap (RPG) till sin tra-
ditionella höstträff. Sam-
lingen var detta år förlagd 
till Smyrnakyrkan, Älväng-
en, med den lokala Alebyg-
dens RPG-avdelning som 
arrangör.

Efter en hälsning av 
värdförsamlingens pastor 
Monica Werner intogs 
scenen av kantor Magnus 
Wassenius, som först bjöd 
på  vacker Bachmusik på alt-
fiol, varefter han fick publi-
ken med sig i sången ”Stad 
i ljus”.

Efter kaffeservering var 
det dags för dagens hu-
vudtalare  pastor Torsten 
Åhman från Vårgårda, som 
höll ett inspirerat anföran-
de över ämnet ”En ny vår på 
livets höst”. Med flera ex-
empel från både den bibliska 
såväl som den profana histo-
rien visade han på personer 
som på äldre dar utfört sina 
mest betydelsefulla uppgif-
ter i livet. Han poängterade 
vidare betydelsen av att inte 
låta sig begränsas av omstän-
digheterna utan att se möj-
ligheterna till ett liv med be-
rikande innehåll.

Distriktsordföranden 
Conny Holm, Borås, infor-
merade om aktuella arrang-
emang inom distriktet och 

den kommande riksstämman 
i maj 2008 som hålles i Fal-
köping.

Lokalavdelningens nästa 
möte hålles i Missionskyr-
kan, Älvängen, onsdagen den 
14:e november dit allmän-
heten hälsas välkomna. Då 
berättar Bo Björklund om 
”Kampen för andlig välfärd i 
Risveden” i upptecknade be-
rättelser från förra sekelskif-
tet. Föredraget inramas av 
läsarsånger från den aktuel-
la epoken.

Daniel Höglund

RPG-distriktet höll höstträff 
i Älvängen

Måndagen den 22 ok-
tober höll Hyres-
gästföreningen-Sö-

draklöverstigen i sammarbe-
te med Den mångkulturel-
la föreningen i Ale, ett möte 
i Hyresgästföreningens lo-
kaler där man diskutera-
de Ungdomsfrågorna i Nö-

dinge tättort.
I mötet deltog ett 40 tal 

personer som gav många 
olika och bra förslag om åt-
gärder och diverse lösningar 
beträffande denna ständigt 
aktuella fråga. 

Det ställdes en hel del 
frågor och våra medverkan-

de fick besva-
ra dessa. 

Bland dem 
som kunde 
medver-
ka vid mötet 
fanns Ann-
Britt Pern-
myr Enhets-
ansvarig för 
Ungdomsen-
heten.

Ulf Bo-

ström polisens Integra-
tionsenheten, Fanny Vest-
ling Hyresgästföreningen, 
Ale fritid, Lugna Gatan Gö-
teborgs representant samt 
några engagerade lokala po-
litiker däribland Dennis 
Ljunggren, Mohammed 
Bitar samt Shadrach Odhi-
ambo. 

Till detta möte har det nu 
bildats en arbetsgrupp, den 
ska verka för att lyfta fram 
de förslag och ideer som har 
framkommit under mötet till 
de berörda myndigheter och 
därmed försöka hitta nya ar-
betsmetoder och aktiviteter 
som ska främja våra ungas 
intressen.
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MKF Ale och Hyresgästföreningen – Södraklöverstigen 
– höll ett välbesökt möte i Nödinge

Båtägare
nu har ni en egen

leverantör av båttillbehör i Ale

Älvängens Marinservice

Nu kan ni sitta hemma i lugn och ro efter 
arbetet och göra beställningar av

tillbehör till båten.

Sluta stressa från arbetet!
Beställ av Älvängens Marinservice

enkelt via mail eller telefon.

För varusortiment se respektive 
återförsäljare eller hämta en katalog hos oss.

För att du skall få beställda varor samma vecka måste
beställningen ha inkommit senast kl 19 på onsdagar.

Du kan hämta beställda varor fredagar mellan kl 15 -19
samt lördagar mellan kl 10 -15 på Göteborgsvägen 71,

Älvängen (gul villa mitt emot Hardesjö bilverkstad).

Betalning sker antingen via kontant betalning,
(tar ej betal/kreditkort) eller mot faktura med

10 dagars netto efter sedvanlig kreditprövning.

Beställningar
tel 0303-938 86

info@alv-marinservice.se

Älvängens Marinservice
Göteborgsvägen 71, 446 32 Älvängen
Tel kvällstid/kontor 0303-938 86
Mobil 0708-36 58 90
info@alv-marinservice.se

i samarbete med

Reservdelar till motorer – Waeco – isotherm – 
Båtsystem – Plastimo – Ital Nordic – Watski – Baltic – 

marinelektronik m.fl  .

OBS!

Spara 

annonsen VÄSTKUSTKÖK I ALE

Ring Mats 070-410 92 00
 0303-74 23 00

Vi har en liten utställning hos Platt Johan i Älvängen
www.vastkustkok.com

Helt nytt kök i höst?
Massivt, laminat eller målat?

Vi har det mesta.

BASAR

Starrkärrskretsen

Lördag 10 nov kl 10.30
Smyrna, Älvängen
Auktion ca 12.30

Behållningen går till 
katastrofreserven.

Välkomna!


