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Döda

Vår Kära

Jenny
Johansson

* 7/6 1916

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i sorg

och saknad

Skepplanda
21 januari 2009

FRANK och GLADYS
ANITA och RONALD

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Hur skönt att stilla 
somna in

när stunden slutligen
är inne

Att lämna allt med 
rofyllt sinn

i ljust och välbevarat 
minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Ett varmt tack till
personalen på Österäng,

Klockarängen för god
och kärleksfull

omvårdnad.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma

och Mormor

Niki Vucidolac
* 5/11 1943

har i dag efter en tids
sjukdom lämnat oss

i stor sorg och saknad.

Surte
17 januari 2009

BLAGOJA
JANETT

Andreas, Leo
KAROLINA

Daniel
Strahinja
Vänner

Tack för allt Du oss 
givit

av Din rika, varma själ
Tack för att Du hela 

livet
alltid ömmat för vårt 

väl

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

30 januari kl. 11.00 i
Surte kapell. Efter grav-
sättningen inbjudes till

minnesstund i Missions-
kyrkans festsal. Svar om

deltagande till Ale
Älvdalens Begravnings-

byrå tel. 031-98 32 50
senast onsdagen

28 januari.

Majornas 3:e Rote med 
Tomas von Brömssen 
kommer till Ale gymnasium, 
onsdagen den 11 februari. 
Dessa fantastiska män från 
Göteborg bjuder på en helt 
egen föreställning fylld med 
musik, värme, lyrik, skratt 
och eftertänksamhet. 

Majornas 3dje Rote har en 
vid repertoar med folkmusik 
från bland annat Skottland 
och Sverige, låtar med cajun-
prägel eller i Dylan-anda 
samt visor och lyrik. Ofta står 
Göran Premberg, riksspel-
man på fiol, och gitarristen 
Göran Berg för texterna 

medan låtarna arrangeras till-
sammans av hela bandet. 

Sommaren 2006 gästade 
Tomas von Brömssen 
bandet, han fick titeln prao 
och lyckades så bra att sam-
arbetet fortsatte. Det blev 
sommarturné 2007, revy på 
Lisebergsteatern, turné och 

snart krogshow på Kajskjul 8 
i Göteborg

Majornas 3dje Rote utgår 
från Göteborgsstadsdelen 
Majorna, både i musiken och 
i livet. Bandet bildades redan 
1977 och namnet har sitt 
ursprung i brandförsvarets 
benämning på området där 

alla bodde, i ett kvarter som 
låg i just Majornas 3dje Rote.
 – Jag får tuta lite i klarinet-
ten och spela sälgpipeflöjt 
i några låtar. Och så pratar 
jag lite däremellan, berättar 
några roliga historier, läser 
lite dikter, säger Tomas von 
Brömssen.     ���

Folkmusik, visor och lyrik i Ale gymnasium

Nu i dessa dagar är 
det ju årsmötestider. 
Så även för Gunt-

orps SMU som möttes förra 
lördagen i Missionskyrkan. 
Årsberättelsen berättar om 
en aktiv grupp, alltifrån sön-
dagsskolan till nying, scout 
och tonår.

Liksom för alla föreningar 
växlar ju deltagarantalet, 
men SMU i Guntorp håller 
ställningarna och då särskilt 
tonårsgruppen med cirka 25 
deltagare. Det är bra med 
tanke på allt som ungdomar 
sysslar med vid sidan av 
skola och arbete. Gemenska-
pen och sammanhållningen i 
gruppen betyder mycket.

Vad gäller nying och 
scout 7 till 13 år kan för 
närvarande fler komma med, 
men totalt är det ca 75 enga-
gerade i vårt SMU

Året som gick innehöll, 
förutom träffarna vid kyrkan 
även två hajker, ett läger, 

PINGU 2008, till-
sammans med andra 
kårer på Sämsjöborg.                             
Guntorps SMU tilldelades 
hösten 2007 utmärkelsen 
”Årets SMU-förening i 
Västra Götaland”. Priset för 
detta var en helg på distrik-
tets lägergård Åsengården 
i Vänga, en hajk för SMU-
ledare, SMU-are med famil-
jer samt församlingen. Året 
avslutades med luciafirandet, 
som numera hålles i Älväng-
ens Missionskyrka, på grund 
av utrymmesskäl. Detta 
samlar cirka 150 personer.

Planeringen av det nya 
året innefattar Scoutdagar, 
hajker. Vårt SMU kommer 
även att delta i distriktets 
stora scoutläger i Tämta, 
Fristad. Detta läger blir på 
över 2 000 deltagare. SMU 
är ju också med i Kilanda 
marknad.

Allt detta kräver mycket 
tid och kraft av ledarna, men 

med en fin 
kåranda så 
fungerar det, 
dessutom 
ställer flera 
föräldrar 
upp när så 
behövs. Med 
en bra fram-
tidstro går 
Guntorps 
SMU vidare, 
därför att 
”en scout är 
alltid scout 
oavsett 
ålder”.

G H

Guntorps SMU på G

Frukostcafé för kvinnor  
lördag 31 januari kl 9-11 

 i Skepplanda församlingshem 
Kom och ät frukost med oss, träffa 

nya människor 
och lyssna till Hjördis Andersson -  

Guds Människor i Japan 
40 kr/person 

Gemenskapsträff 
onsdag den 4 februari 

kl 10.30-12.30 
i Hålanda församlingshem 

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Välkomna!

Församlingskväll  
i Ale-Skövde  

församlingshem 
onsdag 4 februari kl 18.30 

”Vitryssland, Europas sista  
diktatur –ett land i nöd” 

Mikael Landgren, präst i Smögen 
berättar om sina erfarenheter av 

Vitryssland 
Fika 

Alla Välkomna! 
Efter fikat har  

”Vitrysslands vänner” årsmöte

Göta Älvdalsbygdens SPF-
förening hade i torsdags ett 
mycket välbesökt månads-
möte. Drygt 60 personer åt 
gröt tillsammans och lyss-
nade sedan på Inge Franzén 
från Vänersborg som på ett 
medryckande sätt berättade 
om trafikfaror och äldres roll 
i trafiken. 

Vi fick bland annat veta, 
att då äldre är inblandade i 
trafikolyckor blir det oftare 
dödlig utgång, eftersom den 
äldre tål mindre våld mot 
kroppen än en yngre män-
niska. Uppmuntrande nog 
hävdade föredragshållaren att pensionärer är minst 

lika bra bilförare som andra 
åldersgrupper. 

Han upplyste oss också 
om de nya fartgränserna, nya 
trafikmärken och sättet att 
blinka rätt i en rondell. En 
nyhet för de flesta av oss var 
nog att man kan ha körkort 
som berättigar till körning 
endast inom vissa områden 
eller med andra former av 
begränsningar. Rabatt på 
böter var också något som 
inte många hade hört talas 
om. 

Ett varmt tack framfördes 
av ordföranden Anna-Lisa 
Johansson såväl till före-
dragshållaren som till dem 
som stod för gröt och övrig 
förtäring. Mötet avslutades 
med kaffe och dragning på 
det sedvanliga lotteriet.

���

Månadsmöte hos Göta 
Älvdalsbygdens SPF

Ingrid Olsson, Anita Mellqvist och Anna-Stina Stegard hade 
fixat gröten.

Inge Franzén från Vänersborg föreläste om trafik på Göta Älvdalsbygdens SPF:s månadsmö-
te.

www.mittiale.se - 0303-332660

Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling

Älvängens Blå kyrka 
Gudstjänst kl. 18.00  

den 1 februari
Möjlighet till personlig förbön

Körgrupp medverkar

Präst: Andreas Pervik

Starrkärrs församlingshem 
Förmiddagscafé

kl. 10.00-12.00
torsdagen den 29 januari

Väglöst land
Kyrkoherde emeritus Arnold Egelrud 
berättar om sitt barndoms Lappland.

Till Er alla som hedrade
minnet av vår Älskade

Saga
Emanuelsson

vid hennes bortgång, för
hedersbevisningen,

blommor och
minnesgåvor vill vi

framföra vårt varma
tack. Ett särskilt tack till

kyrkoherde Björn
Nilsson och organist
Sabina Nilsson som
gjorde begravnings-

gudstjänsten till ett ljust
och vackert minne.

Kurt och Eira
Birgitta och Christer

Tack

astmaoallergiforbundet.se

Tål du 
inte all mat?

Bli medlem du också


