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NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Alpha startar 
måndag 28 januari

Under 10 måndagkvällar träffas vi i 
Nödinge församlingshem

Alpha är för alla. För mer information eller 

anmälan Harry Hultén Tfn 031-98 23 25 eller 

0707-657835.

Går du i 
Bröllopstankar?

Vi har Bröllopskonsert 
den 19 februari kl 18.30 

Nödinge kyrka. 
Vår kantor spelar brudmarscher, psalmer och 

annan vigselmusik och hjälper er att välja. Efter 

konserten bjuds det på kaffe och Bröllopstårta i 

församlingshemmet, och där fi nns representanter 

från bageri, fl orist, smink, smycken mm. 

Välkomna!

Predikoturer
27 Jan.  Kyndelsmässodagen

kl 11.oo Ekumenisk gudstjänst i 
Bohus Pingstkyrka H Hultén m.fl .

kl 17.oo Nödinge kyrka 
Ljusgudstjänst H. Hultén

3 Febr. Fastlagssöndagen
kl 9.30 Nödinge kyrka Gudstjänst 

V Wetterling
kl 11.oo Surte kyrka Gudstjänst

V Wetterling
kl 13.oo Surte kyrka Mässa på 

Finska T. Blåhed
kl 15.oo Bohus servicehus 
Gudstjänst V Wetterling

Tisdagen den 5 februari
11.oo  Fridhem  H Hultén

10 Febr. 1 i Fastan
11.oo Nödinge kyrka Gudstjänst  

H Hultén
kl 15.oo Bohus servicehus Mässa   

H Hultén
17.oo Surte kyrka Taizémässa

H Hultén

Tisdagen den 12 februari
14.oo Nödinge Servicehus Mässa  

V Wetterling

www.mittiale.se 
0303-332660

SStarrkärrtarrkärr--Kilanda församlingKilanda församling
AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängenlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs församlingshem
Förmiddagscaféet

torsdagen den 31 januari kl 10.00-12.00
Göteborgs kyrkliga stadsmission 

- hur arbetar vi idag?
 Utvecklingsledare Ingela Österström 

är gäst på caéet.

Kilanda kyrka
Fastlagssöndagen den 3 februari kl. 9.30 

Mässa
”Kärlekens väg”

Kyrkokören medverkar
Björn Nilsson, präst

Nols kyrka
Fastlagssöndagen den 3 februari 18.00

Gospelmässa
”The light of love”

gospel.kom och gospel.komp medverkar
Andreas Pervik, präst

Titt – in måndagsgemenskap

Ta med handarbete du har 
på gång och tillsammans 
inspirerar vi varandra till 

stora och ibland små 
förändringar av hantverket.

VÄLKOMNA
Vi fi kar till självkostnadspris

Var: Skepplanda 
församlingshem

När: kl 09.30-11.30
- 4 februari
- 3 mars
- 7 april

Samarrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan och Folkhälsorådet i Ale

www.skepplandaforsamling.nu
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En legendarisk ledare i 
Bohus har gått ur tiden

En stor bordtennislegend, Erik Wilhelmsson, har gått ur tiden.

Arkivbild: Allan Karlsson

– Erik Wilhelmsson har lämnat bordet

Erik Wilhelmsson, 
Kungälv, har avlidit 
vid en ålder av 74 år. 

Närmast anhöriga är hus-
trun Inga-Lisa och dottern 
Anna-Carin med familj.

Den 8 januari avslutade 
Erik ”Wille” Wilhelmsson 
74 år sina dryga trettioåri-
ga ledarinsats i Bohus IF, då 
han lugnt somnade in i sin 
sista vila. Det var känt under 
en tid att hans dagar var räk-
nade, men ändå var det ett 
tungt besked när de anhö-
riga talade om att Erik inte 
längre fanns bland oss.

”Wille” kom tidigt in i 
föreningen när han flytta-
de från Dalsland till Väst-
kusten. Sina första ledarår 
var det fotbollen som fick ta 
del av hans tjänster. Tillsam-
mans med Bertil Hall starta-
de han bordtennissektionen 
som sedermera blev hans allt 
i föreningen. Under alla sina 
år i föreningen kunde man 
se hans idoga arbete under 
tisdagar och torsdagar, då 
han ställde fram bordtennis-
borden så allt stod färdigt 
när ungdomarna kom för att 
träna. När sedan träningar-
na var till ända var det dags 
att montera ner borden och 
återställa lokalen för sko-
lans gymnastiktimmar. Vi 

förstår inte, och kanske inte 
nog insåg, vilket engage-
mang ”Wille” hade för sin 
bordtennis. Med begränsa-
de resurser lyckades ”Wille” 
få bordtennisen i Bohus med 
på Göteborgskartan.

Hans engagemang för 
bordtennisen fick många 
känna på. Vid olika tillfällen 
när ”Wille” inte fick gehör 
för sina åsikter hotade han  
att bilda en fristående för-
ening och vid flera tillfällen 
lämnade han styrelsemöten. 
Nästa gång vi möttes var det 
samma gamla ”Wille” som 
kom och irritationen hade 
försvunnit.

Det var inte bara idrotten 
som fick ta del av ”Willes” 
engagemang. Politiken var 
ett kärt område och han var 
aktiv i Centerpartiet och satt 
i kommundelsnämnden och 
fullmäktige. Vidare hade han 
en fot med i Lions.

Det som kännetecknar 
”Wille” var att han alltid 
ställde upp när vi bad han 
om olika insatser. Fanns inte 
luckan i almanackan så ska-
pade han det. Det räckte inte 
med att endast vara ledare 
utan han deltog i seriespel, 
SM och VM för veteraner. 
Det lyste också i hans ögon 
när han informerade om sin 

dotters framfart kring bord-
tennisbordet.

När ”Wille” fick beskedet 
att han inte hade så lång tid 
kvar bland de sina, hade han 
en önskan om inga blom-
mor vid begravningen, utan 
pengarna skulle sättas in på 
bordtennisens konto. In i det 
sista hade ”Wille”, trots sin 
sjukdom, ett brinnande in-
tresse för sin sport och sin 
förening.

Det är med glädje att sty-
relsen beslutade att inrätta 
en minnesfond till ”Willes” 
minne och lägga en grund-
plåt, så att vi i framtiden på-
minns om hans ledargärning 
under många år i Bohus IF.

En sån här stund går tan-
karna till hans familj, Inga-
Lisa och dottern Anna-Carin 
med familj, och vi tackar 
Er för att Erik fick lägga så 
många timmar av sin fritid 
för att ungdomarna i Bohus 
fick möjlighet till menings-
full fritid.

Tack Erik för dina insat-
ser, vi hoppas att det finns 
ett bord och rack där du nu 
är, så du kan fortsätta att 
spela.

Bohus IF
Lennart Dahl


