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Nols kyrka
Familjegudstjänst

söndagen den 17/2 kl.11.00 
Är ni nyfi kna på Mose?
Barnkören medverkar

Vi bjuder på lunch! 
Präst: Mikael Nordblom 

Älvängens kyrka
Mässa

söndagen den 17/2 kl.11.00 
Manskör ur VocAle medverkar.

Präst: Andreas Pervik

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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

Går du i Bröllopstankar? 
Bröllopskonsert den 19 februari 

kl 18.30 Nödinge kyrka. 

Vår kantor spelar brudmarscher, psalmer och 

annan vigselmusik och hjälper er att välja. Ni får 

träffa våra präster och ställa frågor. 

Efter konserten bjuds det på kaffe och bröllops-

tårta i församlingshemmet, och där fi nns repre-

sentanter från bageri, fl orist, smink, smycken, 

kläder och fotograf mm. Välkommen 

Kom och fi ka för en guldpeng efter 

gudstjänsten i Nödinge församlingshem! Gam-

mal som ung - alla är välkomna till Café Marta! 

Öppet 10:e och 24:e februari. Fler tillfällen kom-

mer under våren.

Ljus värme stillhet ro 
Taizémässa den 17 februari 

kl.17.00 Nödinge kyrka. 
Meditativ mässa med musik från 

det franska klostret i Taizé

Välkomna!

Predikoturer
10 Febr. 1 i Fastan

kl 11.00 Nödinge kyrka 
Gudstjänst  H Hultén 

kl 15.00 Bohus servicehus Mässa   
H Hultén

kl 17.00 Surte kyrka Taizémässa   
H Hultén

Tisdagen den 12 februari
kl 14.00 Nödinge Servicehus 

Gudstjänst E Friman 

17 Febr. 2 i Fastan
kl 11.00 Surte kyrka Gudstjänst  

V Wetterling 
kl 15.00 Bohus servicehus 
Gudstjänst. V Wetterling
kl 17.00 Nödinge kyrka 

Taizemässa. V Wetterling

Tisdagen den 19 februari
kl 14.00 Trollevik Gudstjänst V 

Wetterling
kl 18.30 Nödinge kyrka 

Bröllopskonsert

24 Febr. 3 i Fastan
kl 9.30 Nödinge kyrka Gudstjänst  

H Hultén
kl 11.00 Surte kyrka Mässa

H Hultén 

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36
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Önskekonsert
Söndag 17 februari

kl 17.00 i Skepplanda kyrka
Skepplanda kyrkokör och

instrumentalister
Av inkomna önskemål bjuds vi på

ett trevligt program.

Välkommen!

KALLELSE
Skepplanda Församling

Kyrkofullmäktige

Mandatperiod 2006-2009
kallas till sammanträde

onsdagen den 20 februari
kl 19.30 i Skepplanda

församlingshem
Ärenden enl utsänd kallelse.

Välkommen!
Åse Berg-Hansson ordförande

Vinterkvällar i 
missionskyrkan

Med en nyskriven roman i bagaget 
kommer författaren Liselotte J 
Andersson till Älvängen. Hand-

lingen utspelar sig i Marstrand. Liselotte 
J Andersson blev under januari uppmärk-
sammad med två helsidor i GP. Boken 
har stråk av biografiska drag. Något som 
författaren kommer att dela under en av 
Vinterkvällarna i missionskyrkan.

Vinterkvällarna i Älvängen har blivit 
ett begrepp. Under 14 år har kända 
svenska profiler gästat Missionskyrkan 
under dessa kvällar. Och nu är det alltså 
dags igen. Liselotte J Andersson kommer 
med den nyskrivna romanen i tankar-
na att tala över ämnet ”Arvet – om att gå 
vilse och hitta hem”.

Med humor och allvar kommer Tor-
sten Åhman att beskriva olika männis-
kotyper och deras plats i samhälle och 
kyrka. Torsten var gift med den folkkä-
ra sångerskan Christina Gunnardo, som 
mitt upp i karriären fick lämna detta livet. 
Men med en obändig tro på meningen 
med liv och död fortsätter Åhman med en 
livsoptimism som smittar.

Roland Hellsten kommer för första 
gången till Älvängen. Han är en av Sve-
riges främsta bibellärare. I botten är 
Roland utbildad psykolog, men efter teo-
logiska studier i USA har han under en 
följd av år fått se människor strömma 
till sin predikostol. Hellsten kommer att 
tala om ett intressant ämne, nämligen 
våra drömmar. Kan Gud ha med dem att 
göra?

Vinterkvällarna vänder sig till män-
niskor med intresse för livet, och är inga 
gudstjänster i traditionell mening. Kväl-
larna är avgiftsfria och finansieras genom 
frivilliga gåvor.

LÖDÖSE. Ishallprojektet i Lödöse har 
såväl försenats som fördyrats.

Nu har Gårdahallens Ekonomiska 
Förening begärt 750 000 kronor i 
utökat lån från Lilla Edets kommun 
för att kunna färdigställa bygget.

– Det tog ett halvår från det att 
vi fick lånet på 3,2 miljoner kronor 
beviljat, till det att bygglovet blev 
klart. Förutsättningarna förändrades 
under de sex månaderna, säger Leif 
Olsson, ordförande i GEF.

Det har gått grus i maskineriet för Gårdahal-
lens Ekonomiska Förening. Den nya ishallen 
kommer inte att bli klar den här säsongen, 
vilket var målsättningen från början. En för-
utsättning för att projektet överhuvudtaget ska 
kunna fortsätta som planerat är att fullmäkti-
ge beviljar ett utökat lån på 750 000 kronor. 
Sammanträde sker den 27 februari.

– Det borde vara en formalitet. Det är fort-
farande ett väldigt lågt pris för en ishall. Vi har 
kommit så långt i projektet att det måste fort-
sätta, så som jag ser det. En halvfärdig hall är 
ingen förtjänt av, säger Leif Olsson.

Oppositionen i Lilla Edets kommun, social-

demokraterna och vänsterpartiet, är dock kri-
tiska till hur ishallsprojektet har hanterats från 
första början. 

– Ishallen är ett borgerligt vallöfte som 
man till varje pris måste driva igenom. Nu 
står vi plötsligt vid något som kan liknas vid 
en utpressningssituation. Det blir naturligt-
vis svårt att säga nej, men jag kan inte påstå 
att jag känner mig trygg med kalkylerna som 
tagits fram, säger oppositionsrådet, Madelei-
ne Dahlgren (s).

– Redan när beslutet togs om att bevilja ett 
lån till Gårdahallens Ekonomiska Förening 
på 3,2 miljoner kronor yrkade vi på ytterli-
gare 300 000 kronor för kostnader som inte 
var inräknade i kalkylen, bland annat flytan-
de grund och brandskyddsvägg. Varför ska vi 
lita på de siffror som tagits fram nu, fortsät-
ter Dahlgren.

Vänsterpartiet förespråkade å sin sida att 
kommunen hade byggt och ägt ishallen. Nu 
är det inte längre något alternativ, men Peter 
Spjuth (v) efterlyser däremot en respekt för 
den kommunala ekonomin.

– Jag tycker det råder lite av vilda västern-
mentalitet. Från föreningens sida skyddar man 
sig med att man är glada amatörer. När vi ifrå-
gasatte kalkylen blev vi hånade och de sade att 
vi var motståndare till bygget. Med facit i hand 

kanske vi inte var helt fel ute, säger Spjuth.
Madeleine Dahlgren och Peter Spjuth 

anser också att den ekonomiska kontrollen 
under byggtiden varit för dålig och ifrågasät-
ter varför inte upplevelsenämndens represen-
tant i projektet, Ove Parkås (c), avgivit några 
varningssignaler.

– Kostnaderna har stigit, men det borde 
man sett tidigare och inte kommit nu. Jag och 
Bjarne Färjhage hade en träff med förening-
en den 21 januari och det var först då som vi 
blev informerade om deras ekonomiska pro-
blem, säger Madeleine Dahlgren.

Tiden fram till kommunfullmäktiges sam-
manträde i februari vill de båda oppositions-
partierna ägna åt att ta fram en fullvärdig 
driftskalkyl.

– Ska man ha is 32 veckor om året, går det 
inte att ha en hall som är oisolerad. Driftfrå-
gan är en viktig punkt som måste diskuteras 
grundligt, avslutar Peter Spjuth.

JONAS ANDERSSON

Ishallen i Lödöse 
försenas och fördyras
– Gårdahallens Ekonomiska Förening 
behöver mer pengar

Ishallsprojektet i Lödöse har blivit dyrare än 
vad Gårdahallens Ekonomiska Förening hade 
kalkylerat med. Nu hoppas man på att få ytter-
ligare 750 000 kronor i utökat lån från kom-
munen för att kunna färdigställa bygget.


