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I samband med SPF Ale-
bygdens årsmöte avgick 
Karl-Jonas Englund ur sty-
relsen efter en mångårig 
insats. Han har beklätt de 
flesta poster och hela tiden 
gjort en gedigen insats.

På grund av flyttning från 
orten avgick även Rose-
Marie Salfjord. Nyvalda i 
styrelsen blev Ann-Marie 
Ahlgren, Bohus och Barbro 
Sjöberg, Nödinge.

Ordföranden Hans 
Åström kunde trots snöo-
vädret hälsa ett 90-tal med-
lemmar välkomna. Årsmötet 
leddes med bravur av Daniel 
Höglund.

Ur verksamhetsberättel-
sen kunde noteras att fören-
ingens representant i Kom-
munala pensionärsrådet varit 
mycket aktiv. Fysiska akti-
viteter i form av stavgång, 
vandringar och boule har 
varit populära. Tre medlem-
mar deltog i SPF:s riksmäs-
terskap i orientering.

Studiecirklar har anord-
nats om Aktuliteter, Vin-
kunskap, Vardagsjuridik och 
Handikapphjälpmedel.

Styrelsens förslag att höja 
årsavgiften med tio kronor 
stötte på patrull. På förslag 
av Hugo Wallberg blir den 
oförändrad, 170 kronor.

Efter kaffet underhöll tru-
baduren Börje Hjort.

Nästa månadsträff är den 
10 mars i Surte församlings-
hem. Den 10 april står fören-
ingen som värd för distriktets 
stämma i Nödinge gymna-
sium.

En kamp i frågesport 
mellan kommunens samtliga 
pensionärsföreningar utkäm-
pas i Medborgarhuset den 19 
april.             Lennart Mattsson

Karl-Jonas avgick ur SPF 
Alebygdens styrelse

Karl-Jonas Englund, avgick ur styrelsen i samband med SPF 
Alebygdens årsmöte.                    Arkivbild: Jonas Andersson

Penilla Gunther första 
namn på kristdemo-
kraternas riksdagslis-

ta inför valet 2010 var in-
bjuden som gäst till kristde-
mokraternas årsmöte. Hon 
talade kristdemokraternas 
jobbpolitik. Hon påpekade 
om att många jobb är i fara 
och att kristdemokrater-
na, måste förstå att det kan 
gälla mig. Vi kan alla hamna 
i den situationen. Här har 
kristdemokraterna en upp-
gift att bry sig om sin nästa. 
Kristdemokraterna vill att 
alla skall ha en lön att leva 
på och det måste vi sträva 
efter. Kristdemokraterna 
strävar därför att få in män-
niskor i en gemenskap med 
andra. Var och en måste be-
dömas efter sin egen förmå-
ga det måste vi kristdemo-
krater våga tala om.

De kristdemokratiska idé-
erna är något för alla. Många 
kan vara kristdemokrater i 
sina tankar. Vi måste bara 
komma ut med vårt budskap.

Penilla påpekade att 93 
procent av kristdemokrater-
nas vallöften nu är införda 
från 2006, mycket rör social 
och äldreomsorg. I framti-
den måste vi ha mer visioner 
i partiet. Människovärdet är 
viktigt i politiken, alla behö-
ver höra att man behövs.

Årsmötet fortsatte sedan 

med att informera om nomi-
neringar till kommunfull-
mäktigelistan.

Nomineringskommittén 
informerade om sitt arbete 
med att ta fram namn till en 
fullmäktigelista inför valet 
år 2010. Arbetet har gått 
bra och det finns 18 namn 
till förfogande. Kommitténs 
förslag på toppkandidater:

1:a namn Sune Rydén, Ryd
2:a namn Chatarina 

Engström, Surte
3:a namn Jonatan 

Sundén, Skepplanda
Det inbär att kristdemo-

kraterna har tre toppkandi-
dater från norr till söder i 
Ale kommun.

Tony Karlsson
Kristdemokraterna

Penilla Gunther gästade 
kristdemokraternas årsmöte

Penilla Gunther gästade kristdemokraternas årsmöte i Ale.
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Välkomna!

Kaffe och 

gemenskap

Måndagsträff 
Surte församlingshem kl. 14.00
22 feb. Renny Olausson – Tar oss med till New York 

Onsdagsträff 
Nödinge församlingshem kl. 13.00
24 feb. ” lokala förmågor”
3 mars. ”Millstons” – Ukulelegrupp sjunger och spelar. 

Gemenskapsträff
Bohus servicehus kl. 15.00 
 25 feb. Välkände Per-Philip sjunger och spelar. 

Körkonsert 
med Blue ’n Joy & Real Groove
Nödinge kyrka lördagen 27 februari kl 17.30
Till förmån för Tanzaniaprojektet. Organiserat av Rotary i Ale
Elisabeth Ivarsson informerar och visar bilder från projektet.  

Välkommen på gudstjänst
Askonsdagen den 17 februari 
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén

Torsdagen den 18 februari 
18.00 Surte kyrka TaizéMässa R Bäck

21 februari 1:a i Fastan
11.00 Surte kyrka Mässa H Hultén  
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst H Hultén
17.00 Nödinge kyrka Musikgudstjänst H Hultén
Rostislav Vygranenko, organist från Warszawa (Polen) och 
pristagare i internationell orgeltävling i S:t Moritz (Schweiz) 
spelar polsk orgelmusik m

Onsdagen den 24 februari 
18.00 Nödinge församlingshem Mässa Hultén

Torsdagen den 25 februari 
18.00 Surte kyrka TaizéMässa R Bäck

Lördagen den 27 februari 
18.00 Nödinge kyrka Konsert med ”Blue ́n Joy” H Hultén

28 februari 2:a i Fastan
11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst R Bäck
17.00 Surte kyrka Ungdomsgudstjänst R Bäck

Onsdagen den 3 mars  
11.oo Fridhem Gudstjänst Reine Bäck
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén


