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SPF Göta Älvdalsbygden 
hade i tisdags sitt årsmöte i 
Missionskyrkan i Lilla Edet. 
65 medlemmar deltog i för-
handlingarna och det därpå 
följande samkvämet.

Distriktsordförande 
Bengt Englund var årsmö-
tets ordförande och skötte 
klubban snabbt och smidigt. 
Anna-Lisa Johansson, som 
varit föreningens ordförande 
de senaste tre åren hade 
avböjt omval. Hon avgick 
även som reseansvarig vilket 

hon varit i 17 år. Ny ordfö-
rande blev Kerstin Anders-
son. Föreningens kassör 
Nils Andersson och styrel-
seledamoten Laila Sjöblom 
hade också avböjt omval.

Den nya styrelsen ser ut 
på följande sätt: Ordförande 
Kerstin Andersson, vice ord-
förande Gunilla Wallstedt, 
kassör Birgitta Karlsson 
och sekreterare Gull-Britt 
Kihlström. Övriga ledamö-
ter är Mats Berglund, Dick 
Bergström, Thore Hilldås, 

Ragnhild 
Nilsson och 
Birgitta 
Foxér. 

Vid kaffet 
underhöll 
SPF-kören. 
Bengt Eng-
lund infor-
merade om 
förbundets 
och distrik-
tets planer 
för 2010.
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Avgående ordföranden Anna-Lisa Johansson (t v) lycköns-
kar nya ordföranden i SPF Göta Älvdalsbygden, Kerstin An-
dersson.

Kerstin efter Anna-Lisa 
som SPF-ordförande

Nu på söndag blir det en 
bildvisning i Guntorps mis-
sionskyrka. Vi får då besök 
av naturfotografen Mikael 
Madenfalk, som kommer 
att visa ”Säveån – en källa 
till liv”.

Vi får då följa med på en 
spännande och intressant 
resa längs Säveåns 13 mil. 
Källflödet återfinns uppe vid 
de nederbördsrika skogarna 
runt Vänga. Därefter lämnar 
ån skogsbygderna för att 
sakta rinna igenom ett jord-
brukslandskap, via Vårgårda 
ner till Alingsås. Därefter 
sätter människan mycket 
av sin prägel på landskapet. 
Säveån passerar även sjöarna 
Säven, Mjörn, Sävelången 
och Aspen, innan den  slutli-
gen rinner ut i Göta älv och 
vidare ut i havet. 

Källa till liv
Säveån är en källa till att 
liv har uppkommit. Man 
vet att efter att inlandsisen 
drog sig tillbaka bosatte sig 
människor utmed Säveån. 

Därigenom har ån haft en 
betydande roll för många 
samhällens uppkomst och 
placering. Det inte bara 
gårdar och små byar som 
uppstod längs Säveån. 1473 
anlades Nylöse vid Säveåns 
utlopp i Göta älv. Nylöse 
som sedermera kom att bli 
Göteborg.

Säveån är så mycket mer 
än bara samhällshistoria. 
Det är också ett av Sveriges 
mest värdefulla vattendrag, 
med avseende på kultur-
miljö, natur och fiske.

Bildprogrammet är en 
blandning av kåseri och bild-
spel. Intressanta berättelser 
varvas med vacker musik. 
Stora landskapsbilder varvas 
med små utsnitt från det lilla 
landskapet, bland insekter 
och blommor. Bilderna är 
inte bara av rent dokumentär 
karaktär, utan det finns ett 
konstnärligt uttryck i varje 
bild. Detta för att åskådaren 
skall få med sig en rikare 
upplevelse. 

Mikael Madenfalk är 
en erfaren fotograf och 
föredragshållare och bor 
sedan unga år i Floda. Han 
är medlem i föreningen 
Naturfotograferna. Naturfo-
tograferna samlar de hundra 
främsta naturfotograferna i 
Sverige. Mikael tillhör den 
kategori naturfotografer, 
som hellre tar en vacker 
bild på något vanligt, än en 
sämre på något ovanligt.

Det blir inget inträde, 

men givetvis innebär kvällen 
kostnader, som istället täcks 
med en kollekt. Kvällen 
avslutas med en kort afton-
bön av vår pastor Anne-
Marie Svenninghed och 
därefter servering.

Välkommen till en triv-
sam och givande kväll, men 
kom i tid för att få plats

Gunnar Hansson

Bildvisning i Guntorps 
missionskyrka
– Fotografen Mikael Madenfalk på besök

Naturfotografen Mikael Ma-
denfalk gästar Guntorps 
missionskyrka nu på söndag.

En av många vackra bilder 
som besökarna till Guntorps 
missionskyrka kommer att 
få ta del av.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Älvängens kyrka fyller 40 år!Älvängens kyrka fyller 40 år!
Välkommen att fi ra gudstjänst nu på 

söndag den 7 mars 11.00 
och var med när vi fi rar att 

blå kyrkan är 40 år!

GospelkörenGospelkören med musiker 
medverkar under ledning av 
Åsa GunnervikÅsa Gunnervik,

Andreas Pervik Andreas Pervik predikar,  
SöndagsskolaSöndagsskola

Festligt kyrkkaffe!

Nols kyrka
Söndag 7 mars 17.00

Familjegudstjänst
HJÄLM, SVÄRD, SKÖLD...
Barnkören och Kyrkis medverkar.

Vi bjuder på kvällsmål.

Välkomna!

Starrkärrs kyrka
Söndag 7 mars 11.00

Mässa
Flickkören och unga musikanter

medverkar.
Präst: Björn Nilsson

Kyrkfi ka

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Säveån – 
en källa till liv

I Guntorps missionskyrka

Söndag 7 mars kl 17

Naturfotograf Mikael Madenfalk
ger ett program, i ord och bild 

om Säveån, 13 mil lång, 
från Vänga till Göteborg.

Aftonbön:
Anne-Marie Svenninghed
 Inget inträde dock kollekt

Servering
Arr. Missionskyrkan 

Studieförbundet Bilda

VÄLKOMNA!

Inger Mårdborg, Alafors har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar maken Gösta samt sonen 
Hans med familj som närmast sörjande.

Adéle Olausson, Dalabäcken har avlidit. Född 
1926 och efterlämnar Solveig med familj, sys-
kon samt syskonbarn som närmast sörjande.

Ruth Johansson, Alafors har avlidit. Född 
1912 och efterlämnar syster och syskonbarn 
som närmast sörjande.

Anund Oddeby, Bohus har avlidit. Född 1928 
och efterlämnar makan Yvonne, barnen Martin 
med familj och Elisabeth samt syskon med 
familjer som närmast sörjande.

Christer Thorsson, Nödinge har avlidit. Född 
1948 och efterlämnar dottern Elisabeth med 
familj, Soheila, Mamma, Nicklas och Ghazal 
samt släkt och vänner  som sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Karin Thunberg. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
26 februari begravnings-
gudstjänst för Karin Thun-
berg, Skepplanda. Offi ciant 
var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Döda

Vår älskade Mamma
Svärmor, Mormor

och Farmor

Brita Landstedt
* 27 mars 1923

har i dag lämnat oss
och flyttat till sitt
himmelska hem

Surte
25 februari 2010

KARIN och BÖRJE
Emma och Dennis

Stella
Kristin och Mattias

David
ANDERS och GUNVOR

John
Josefin och Marcus

Vårt ljusa och
tacksamma minne delas

av släkt och vänner
samt Surte

Missionsförsamling

Tack lilla Mor för åren 
som gått

Tack för all kärlek     
och omsorg vi fått

Tack för all ömhet      
och vänlighet stor

Tack för allt vår  
älskade Mor

Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas De igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum lördagen 13
mars kl. 11.00 i Surte
Missonskyrka. Efter
akten inbjudes till

minnesstund i festsalen.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast

torsdagen 11 mars.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Surte Missons-
församlings gåvofond

pg. 522366-4.
_______

Ett varmt tack till
Surte Hemtjänst och
Hemsjukvård för god

omsorg och omvårdnad
av vår Brita.

Vår Kära

Ruth Johansson
* 4/9 1912

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Alafors
19 februari 2010

SYSTER
SYSKONBARN

Övrig släkt och vänner

Det går en ängel runt 
vårt hus

Han bär på två 
förgyllda ljus

Nu somnar jag i Jesu 
namn

Amen

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 12

mars kl. 13.00 i
Starrkärrs kapell.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
onsdagen 10 mars.

Ett varmt tack till
personalen på avd.

Rosen, Björkliden för god
och fin omvårdnad.


