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Julbazar 
I Missionskyrkan Lördag 22/11 kl 10-13 
Lotterier, Tombola, Försäljning 

Kl 11.30 Miniauktion, Andakt och lotteridragningar 

Kaffe och Musik

Välkomna

Gamla v. 1, Älvängen,
 0303-74 61 30, Pg. 24 45 35-1

Älvängens 
Missionskyrka

Skepplanda Kyrkliga Syförening 
FÖRSÄLJNING lördag 22 nov kl 13 

i Skepplanda församlingshem 
Auktion, tombola, lotteri, hembakat bröd, hemystad 

ost, brynost, hemstöpta ljus mm 
Kaffeservering 

OBS! Lottförsäljningen börjar kl 13.00 
Hjälp oss hjälpa! 

Ale-Skövde Kyrkliga Syförening 
FÖRSÄLJNING lördag 22 nov kl 13 

i Ale-Skövde församlingshem 
Lotterier, tombola auktion, 

kaffeservering 

Hålanda kyrka 
Helgmålsbön  

lördag 22 nov kl 16 
Anne-Marie Tålig  - sång och sopraninoflöjt 

Ingela Ekström - orgel 
Vivianne Wetterling - präst 

S:t Peders kyrka 
Musikmässa 

söndag 23 nov kl 17 
”Framtiden och hoppet” 
Nya Motettensemblen 

Peter Corneliusson - dirigent 
Magnus Skredsvik - präst 

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

www.mittiale.se - 0303-332660

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs församlingshem

Förmidddagscafé 
torsdagen 20 november 

kl 10-12
”Följ med till Färöarna” 

Per Stjernkvist berättar för oss om sin
 resa till öarna längst ut i Atlanten.

Nols kyrka 
23 november 11.00 

Mässa. 
Kyrkokören medverkar. 
Andreas Pervik, präst.

Älvängens kyrka 
23 november 18.00 

Gudstjänst 
Gospelkören ”gospel.kom” medverkar. 

Möjlighet till personlig förbön. 
Andreas Pervik, präst.

Tack för ett trevligt initia-
tiv med trygghetsvandring-
ar. Det var inte så många 
som deltog, men det under-
lättade diskussionerna när 
vi gick runt. Tyvärr kom 
inte frågorna om barnsäker-
het fram i reportaget från 

vandringen. Det har byggts 
många badpooler i Älväng-
en och en del av dem är inte 
säkrade enligt de regler som 
gäller.

Fastighetsägaren ansvarar 
för att barn inte kan ramla i 
poolen, det vill säga att det 

ska finnas staket som hin-
drar barnen att ta sig in i 
poolområdet. Poolen skall 
inte lämnas utan skydd! 
Dessutom bör fastighets-
ägarna tänka på att ta bort 
regnvatten, som samlats på 
överdragningsskydden då till 

och med detta kan medföra 
drunkningsrisk.

Kommunen kan informe-
ra i Alekuriren om gällande 
regler så att både fastighets-
ägare och grannar vet hur 
det skall vara.

Ingela S

Trygghetsvandringen i Älvängen

Härförleden hämtades 
vi upp i vår långsträckta 
kommun av Vasif i Surtebuss 
med destination Göteborgs-
operan. Det var med stor 
förväntan vi bänkade oss på 
parkett för ett par timmars 
flykt från verkligheten. Vår 
reseledare Britta Karlsson 
hade som vanligt bokat fina 
platser. När börsen kraschar 
och varslen står som spön 
i backen behövs den para-
plyförsedda barnsköterskan 

Mary Poppins för att fixa 
till både sviktande bankkon-
ton och problemfyllda fa-
miljer. Tänk vad skönt att få 
besök av Mary Poppins i Ale 
kommun när det är så svårt 
med ekonomin. 

På hemvägen försökte jag 
lära mig trollformeln: SU-
PERKAFFIRYTEFLANI-
SÖTOMAXI utantill för 
eventuella framtida behov. 
Tack för en härlig föreställ-
ning! Nästa operabesök 

blir ”Jultrad-i-ton på Gö-
teborgsoperan” den 20 de-
cember.

Torsdagen den 6 novem-
ber arrangerade förening-
ens friskvårdsansvariga en 
trivselkväll i Medborgarhu-
set, Alafors. För underhåll-
ningen svarade den emi-
nenta gruppen ”Livslust” 
från Lilla Edet. Det bjöds 
på provsmakning av en god 
hemlagad avokadosoppa 
med rostade brödtärning-

ar. Inga-Lill svarade för till-
lagningen. Deltagarna fick 
en hel del huvudbry med att 
lösa de kluriga bildgåtorna 
som delades ut. Sedan blev 
det lottdragning med fina 
priser, bland annat en hem-
lagad äggost. Lillys konst-
verk tror jag. 85 medlemmar 
hade hörsammat kallelsen. 
Tack för några timmars triv-
sam gemenskap.

Stig Andersson
PRO Ale Norra

PRO Ale Norra på G
– Mary Poppins på Göteborgsoperan

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
Ale Kungälv Stenungsund Tjörn 

Styrelsemöte
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn 

Fredagen den 21 november sammanträder 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund 
och Tjörn. Ärende som kommer att behandlas är 
verksamhetsplan och budget för 2009.

Tid: Fredagen den 21 november 2008 kl. 09.00
Plats: Norumsrummet, Stenungsunds kommunhus

Mötet är offentligt då verksamhetsplan och budget 
för 2009 kommer att behandlas.

Handlingar fi nns att tillgå i Norumsrummet en 
halvtimma innan sammanträdet börjar.

Övriga upplysningar tillhandahålls av ansvarig 
tjänsteman Per Liljebäck tel. 0703-05 27 04.

Välkomna
Jan-Åke Simonsson Agneta Malmsten
Ordförande Vice ordfordförande

Höststämma
Centerpartiet i Ale 
Tisdagen den 25 november 

kl 18.30 i Hålanda bygdegård 
Medverkan av 
riksdagsledamot
Fredrick Federley,
känd bland annat för 
sitt engegemang i 
FRA-frågan
Underhållning av Daniel Perez 

Välkomna!
/Styrelsen 

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Har alla 
börjat prata 
otydligt?


