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Vår älskade Mamma
Svärmor, Farmor
och Gamlafarmor

Saga
Emanuelsson

* 20/8 1915

har i dag stilla insomnat

Älvängen
28 december 2008

KURT och EIRA
Jonas och Sara

Oliver
Michael och Johanna

Benjamin
BIRGITTA och

CHRISTER
Släkt och vänner

Du somnade stilla
när färden var slut

Från allt vad Du 
strävat, Du nu      
vilar ut

I tacksamhet minnena 
hos oss skall bo

Vi önska Dig innerligt, 
Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
16 januari kl. 13.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale Älvdalens
Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 14 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Barndiabetesfonden

pg. 90 00 59 - 7.

Vår Kära

Stina Östlund
* 24/4 1922

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad

Björkliden, Alafors
14 december 2008

INGRID, ANNA-LISA
SOLVEIG och BROR

Syskonbarn med
familjer

Svägerskor, Svågrar
Övrig släkt och vänner

Stilla kom ängeln och
log

viskade ömt nu är det
nog

Tog henne varligt vid
handen

och löste de jordiska
banden

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 14

januari kl. 13.00 i
Starrkärrs kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale Älvdalens
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 12 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden tel.

020-59 59 59.

Ett varmt tack till den
underbara personalen på

avd. Tulpanen för all
omtanke och kärleksfull

vård.

Döda

Vår innerligt älskade

Åke Aronsson
* 15/9 1921

har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad

Bohus 20 december 2008

BERTIL, GUNILLA
KERSTIN, ULLA

med familjer
Jenny, Rebecka

med familjer
Svägerskan Sara

Övrig släkt och många vänner

Älskade Farbror!
Du var vår nestor, vår länk till det förgångna.

Din stora omsorg om oss var bevis på Din kärlek.
Du var vår mentor, vår allvisa källa.

Så liten plats Du tog på jorden men så stort
tomrum Du lämnar efter Dig.

Vördsamt skall vi bevara minnet av Dig
i våra hjärtan.

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdagen
21 januari kl. 13.00 i Surte kapell. Efter gravsätt-
ningen inbjudes till minnesstund i församlings-
hemmet. Svar om deltagande till Ale Älvdalens

begravningsbyrå tel. 031-98 32 50 senast måndagen
19 januari. Hedra gärna minnet av Åke med en

gåva till valfri minnesfond.

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

Ett spännande temaårEtt spännande temaår

www.mittiale.se 
0303-332660

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

Hemma, för oss själva, läser vi ett 
avsnitt ur Första Mosebok under 
veckan, för att sedan komma samman 
och samtala om det vi läst och få ställa 
de frågor vi fått under läsningen, och 
eventuellt få pusselbitar till ett svar 
genom andras kunskaper och erfaren-
heter.

Bibeln, världens mest spridda bok, måste vara något, eller hur? 
Varför inte testa?! 
Nu har du chansen!

Inga förkunskaper krävs fördeltagande.
Enda kraven är lust och läskunnighet!

Nols kyrka varje tisdag kl 18.30-20.00 
med start den 13 januari.

Ledare: Mikael Nordblom
0303-33 26 67
mikael.nordblom@svenskakyrkan.se

Tro´t om du vill!Tro´t om du vill!
Söndagen den 18 janua-
ri blir det en intressant sam-
ling i Guntorps Missions-
kyrka. I samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxensko-
lan och Missionskyrkan blir 
det besök av naturfotografen 
Tore Hagman från Vår-
gårda.

Tore Hagman har i mer 
än tjugo år dokumenterat 
landskap, gårdar och män-
niskor i Västergötland under 
en tid då spänningen mellan 
förändring och kontinui-
tet blivit allt tydligare. Det 
gamla odlingslandskapet har 
präglat både bygd och män-
niskor och för många av oss 
fyller de alltjämt en viktig 
roll i vårt känsloliv.

Med rubriken ”Tiden 
Viskar” tar Tore Hagman 
med oss i ord och bild ut i 
de västgötska  bygderna. I 
detta bildprogram speglas 
innehållet i detta vårt största 
kulturarv. Där finns skönhe-
ten i landskapet och samspe-
let mellan mark och män-
niskor, samt den biologis-
ka mångfalden bland växter 
och djur. Där finns män-
niskorna som levt sina liv 
under knappa förhållanden, 

men ändå med förnöjsamt 
sinnelag.

Under det senaste halv-
seklet har ju det svenska 
jordbruket genomgått en 
genomgripande förändring. 
Tomma och ibland förfallna 
ladugårdar blir i likhet med 
övergivna marker inslag på 
landsbygden som väcker 
frågor om tiden som flytt, 
men också frågor om framti-
den. Vem ska producera vår 
mat? Hur kommer landska-
pet att se ut? Och vilka vär-
deringar kommer att läggas 
på vårt kulturarv?

Tore försöker genom 
detta program sprida glädje 
och visa på de skönhetsvär-
den som alltjämt finns i våra 
bygder. Dock utan att ro-
mantisera över tider som 
flytt även om bilderna ger 
oss tankar om framtiden och 
vart vi är på väg. Det är frå-
geställningar som angår oss 
alla, och bildprogrammet 
kanske kan få i gång tankar 
som rör dessa frågor.

Kvällens program inne-
håller även aftonbön med 
pastor AnneMarie Sven-
ninghed, och avslutas med 
servering.

Der blir inget inträde, 
men en kollekt kommer att 
tas upp. För alla barn som 
kommer med blir det ett 
särskilt program i storstu-
gan. Väl mött i Guntorps 
Missionskyrka till en givan-
de och trivsam träff (se även 
annons). 

G H.

”Tiden Viskar” i Guntorp

Naturfotografen Tore 
Hagman från Vårgårda 
kommer till Guntorps Mis-
sionskyrka nästa söndag.

Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.

Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.

RÖDA KORSET KAN 
HJÄLPA. MED DIN HJÄLP.

Ring
020 - 213 213

På årets första dag tog säkert många chansen att ge sig ut i 
naturen. Det var en härlig dag med sol och några minusgra-
der. En del sjöar hade bärkraftig is och många passade på att 
pröva sina julklappsskridskor. Den som inte gillade att glida 
fram på stålskodd fot, fanns möjlighet att dra upp en mört, 
abborre eller gädda. Bilden är från Lillsjön i Nygård.

Foto: Allan Larson

Vackert vinterväder på 
årets första dag


