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Välkommen! 

PRO Surte-Bohus firade 
65-årsjubileum förra freda-
gen. 130 medlemmar deltog 
i firandet som  hölls i Bohus 
servicehus.

Festen inleddes efter väl-
komnande med en stunds 
tystnad, då vi alla sände en 
tanke till Carl-Hjalmar 
Carlsson som har lämnat 
oss. Vår fina kör sjöng några 
sånger och därefter fick vi 

lite tillbakablickar i form av 
en historik, som vår tidigare 
ordförande, Nils Erlands-
son, berättade om. Detta var 
uppskattat. Föreningen upp-
vaktades av Norra Älvsborgs 
PRO-distrikt med bland 
annat en gåva till PRO:s 
äldreforskningsfond. PRO 
Ale Norra överlämnade en 
vacker blomma och PRO Ale 
Nödinge uppvaktade med en 

tjusig glas-
pjäs.

Fören-
ingen delade 
ut, med hjälp 
av distrikts-
ordförande 
Lennart 
Larsson, 
förtjänst-
tecken till 
några av våra 

trognaste och mest arbetsvil-
liga kamrater: Marianne 
Nordgren har jobbat i vårt 
café i minst tio år. Doris 
Hellman är vår studieorga-
nisatör och en av våra mest 
trogna medlemmar. Norma 
Pettersson är en av våra 
slitvargar, som alltid är redo 
att göra något för andra. Klas 
Svensson är en av alla våra 
medlemmar, som man alltid 
vet ställer upp när det behö-
ver göras något.

Efter detta fick vi höra 
skön sång och musik av Ing-
marie Dalin och Mathias 
Beckman. Som avslutning åt 
vi landgång och därefter kaffe 
och tårta.

Efter att vi tackat festkom-
mittén sade vi god natt.

PRO Surte-Bohus
Wivi-Anne Radesjö

PRO Surte-Bohus 65-årsjubilerade

Efter den sedvanliga välkomsthälsningen 
till oktobers månadsmöte hade Sture 
Magnusson den stora äran att välkomna 
Sture Allén, professor emeritus och språk-
forskare. Han är medlem i Svenska Aka-
demien och var dess ständige sekreterare 
åren 1986-99. Hans stol på Kvarnkullen 
var, precis som i akademien, märkt med 
nummer 3.

Genom att jämföra bibelöversättningar 
från olika tidpunkter har man kunnat få en 
uppfattning om hur språket har förändrats. 
Runorna har också bidragit till detta. Rök-
stenen från 800-talet anses som ett litterärt 
mästerverk. Att svenska språket var viktigt 
visade Magnus Eriksson i sin landslag 
från 1350. Där användes svenska istället 
för, som tidigare, latin. Även Gustav Vasa 
tryckte på att modersmålet skulle använ-
das.

Svenska Akademien instiftades 1786 
av Gustaf III. Han uppges först tänkt sig 
tjugo ledamöter, hälften av antalet i Fran-
ska Akademien. Aderton klingade dock 
vackrare och han bestämde sig för det. De 
adertons främsta uppgift skulle vara att 
arbeta på svenska språkets ”renhet, styrka 
och höghet”.

Svenska Akademiens ordlista utkom 
med sin första upplaga 1874 och innehöll 
35000 ord. Den nu aktuella är den tret-
tonde. 5000 ord togs bort och 10000 nya 
tillkom. Denna upplaga innehåller 125000 
ord och finns gratis tillgänglig på nätet. 
Detta gäller även ordboken.

I Sverige gäller sedan i år språklagen. 
Den säger att svenskan är huvudspråk i 
Sverige, att alla har ansvar för språkets 
utveckling och att svenska är Sveriges offi-
ciella språk i internationella sammanhang.

Som tack för denna intressanta och 
lärorika förmiddag överlämnade Sture 
Magnusson vackra blommor. Innan mötet 
avslutades lämnades information om akti-
viteter under november.        Inga Isaksson

Sture Allén föreläste 
hos Aktiva Seniorer

NOL. Full pott i samt-
liga bedömningsklasser.

Con Dios belönades 
nyligen med Svenska 
Publishing-priset i 
kategorin läromedel.

– En stor ära, säger 
Johan Reftel, till var-
dags verksam som för-
samlingspedagog i Nols 
kyrka.

Con Dios ter sig vid första 
anblicken kunna vara vilken 
modern veckotidning som 
helst. Omslaget skvallrar 
knappast om att det är en 
trycksak som vänder sig till 
unga konfirmander.

– Vad läser en tonåring? 
Jo, veckotidningar. De tradi-
tionella läroböckerna inbju-
der inte till läsning och då 
möter du direkt ett motstånd 
hos personen ifråga, säger 
Johan Reftel.

Första gången 2003
”Con Dios – För dig som 
är nyfiken på kristen tro” 
kom ut första gången 2003 
och erhöll då en tredjeplats 
i Svenska Publishing-täv-
lingen.

– Formspråket var inte 
hundraprocentigt den 
gången och det föranledde 
oss att göra om det. Det gick 
att göra bättre tyckte vi, säger 
Johan Reftel.

Johan har tillsammans 
med sin fru Kristina förfat-
tat alla texter. Bilderna i den 
stilfullt designade boken har 
Johans bror, Martin Reftel, 
tagit.

– Han jobbar som fotograf 
i London så det blev naturligt 
att tillfråga honom om hjälp, 
förklarar Johan.

Översatt till fler språk
Den prisbelönta boken är 
redan översatt till tyska, 
danska, norska och isländska. 
Den har också exporterats till 
Finland.

– Det är naturligtvis roligt 
om boken uppskattas av 
många och kan fungera som 
läromedel på bred front, 
säger Johan Reftel.

Juryns motivering löd 
enligt följande: ”För mål-
gruppsanpassad design, intel-
ligenta frågor, samtida tilltal 
och utmärkta bilder med väl-
gjord repro och gudomligt 
tryck.”

Con Dios fick högsta betyg 
i samtliga fyra bedömnings-
klasser – text, formspråk/
layout, foto, tryckeri.

Modern lärobok som fick högsta betyg
– Con Dios belönad med Svenska Publishing-priset

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Johan Reftel, församlingspedagog i Nols kyrka, visar stolt upp boken Con Dios som belönades med högsta betyg i samtliga 
bedömningsklasser och erhöll Svenska Publishing-priset i katergorin läromedel.
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Kyrkofullmäktige
Mandatperioden 2006-2009

sammanträder
måndagen den 9 november kl. 18.00

i Kilanda församlingshem

ÄRENDEN:
Budget 2010

Fastställande av div. dokument
Rapport från Framtidsgruppen

Tage Svensson, ordförande

 Nyvalda 
Kyrkofullmäktige
Mandatperioden 2010-2013

sammanträder
måndagen den 9 november kl. 19.00

i Kilanda församlingshem

Tage Svensson
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Starrkärrs kyrka
11.00 Familjemässa
Flickkören framför musikalen 
”Framtidens hopp!”
Unga musikanter medverkar

Präst: Björn Nilsson

Avtackning av 
Katharina Axskjöld

Kyrkfika! Välkomna!


