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Församlingskväll
Nols kyrka tis 17 nov 18.30-21.00

När en främling bor hos erNär en främling bor hos er
Diakon Eva Clarängen från Bergsjönsförsamling 

berättar utifrån sina erfarenheter.

Mellanösterninspirerad buffe serveras!

SURTE. Surte Kvinnliga 
Gymnastikförening 
jubilerar.

Det var 60 år sedan 
som Mona Karlsson 
och Ulla Aronsson tog 
initiativ att starta upp 
verksamheten.

– Vi var med fram 
till för några år sedan, 
men nu nöjer vi oss 
med promenader, säger 
Mona Karlsson till 
lokaltidningen.

Det var på hösten 1949 som 
Mona Karlsson och Ulla 
Aronsson bestämde sig för 
att starta upp Surte Kvinn-
liga Gymnastikförening.

– Våra män var med i Ale-
Surte och spelade bandy, 
så varför skulle vi bara sitta 
hemma? Inledningsvis var vi 
en grupp om fem tjejer som 
tränade tillsammans. Vi höll 
till i Bohus och promenerade 
fram och tillbaka varje gång, 

berättar Mona, ordförande 
under perioden 1949-83.

Ledare på den tiden var 
elitgymnasten Daike Gus-
tavsson vars medverkan 
gjorde att intresset spred sig i 
byn. Några år senare flyttade 
träningen in i Surtes gamla 
biograflokal och medlem-
marna fortsatte att strömma 
till.

– På 80-talet var vi över 
hundra aktiva och hade en 
särskild träningsgrupp för 
unga tjejer från 7 till 16 år. 
Då blomstrade föreningen, 
berättar Ulla.

Stark social samvaro
Idag har Surte Kvinnliga 
Gymnastikförening cirka 30 
aktiva medlemmar som träf-
fas i Surteskolans gymnastik-
hall varje måndagskväll för 
en timmes träning.

– Övningarna är nog unge-
fär desamma som man upp-
lever i Friskis & Svettis. Vi 

har en kvartett ledare, Matti 
Hansen, Kerstin Blidberg, 
Ann-Sofie Ström och Kicki 
Olsson, som turas om att 
leda träningen. Den sociala 
samvaron är stark, förklarar 
Rose-Marie Svalin, som har 
svingat ordförandeklubban i 
föreningen sedan 1989.

Någon jubileumsfest är 
inte planerad, medlemmarna 
nöjer sig med att träna till-
sammans.

Rose-Marie Svalin passar 
också på att öppna dörren för 
fler deltagare.

– Vi tar gärna emot nya 
medlemmar. Numera är för-
eningen även tillgänglig för 
män, även om det är kvin-
norna som dominerar, säger 
Rose-Marie Svalin.

Lokaltidningen ber att få 
gratulera till de 60 åren.

Gymnastikförening 
i Surte firar 60 år
– Mona och Ulla var med och lade grunden

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mona Karlsson och Ulla Aronsson, som var med och bildade Surte Kvinnliga Gymnastikfören-
ing för 60 år sedan, tittar på urklipp från svunna tider.
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NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Onsdagsträff Nödinge församlingshem 
den 11 november kl. 13.00 ”Höstens Serenad”

Måndagsträff Surte församlingshem 
den 23 november kl. 14.00 ”Resa till Polem” – Renny Olausson

Gemenskapsträff Bohus servicehus
den 19 november kl. 15.00 ”Dragspel och sång” – Markus Löferdahl

Gudstjänst för Stora och Små 
Nödinge kyrka sönd. 22 nov kl. 11.00 
Musikalen Båt på torra land med musik av Jakob Skarrie.

Singing 
Kids 
Annas Pop-kör, 
Noa-kören och 
kompgrupp 
Musikalen handlar 
om Noa, alla dju-
ren och arken. 
Kyrkkaffe i för-
samlingshemmet!

Församlingskväll Nödinge församlingshem
den 26 november kl. 19-21.00 ”Miljö kaoset” – Vad kan vi göra som 
kyrka & som enskilda individer. Christina Bernérus – Miljösamord-
nare i Göteborgs stift. Fika & Fri entré. Välkomna!

Välkommen på gudstjänst
Onsdagen den 11 november
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

Torsdagen den 12 november
18.00 Surte kyrka TaizeMässa

15 november Söndagen före Domsöndagen
10.00 Surte kyrka Gudstjänst R Bäck.
13.00 Surte kyrka Finsk gudstjänst L Sorvoja

Tisdagen den 17 november
11.00 Trollevik Gudstjänst R Bäck

Onsdagen den 18 november
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

Torsdagen den 19 november
18.00 Surte kyrka TaizeMässa R Bäck

22 november Domsöndagen
11.00 Nödinge kyrka Familjegudstjänst H Hultén 
Anna Musikalen ”Båt på torra land”. 
Singing Kids, Annas Pop-kör o. Noas Ark.
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst H Hultén
17.00 Surte kyrka Gudstjänst H Hultén

Onsdagen den 25 november
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén Välkomna!

Kaffe och 
gemenskap


