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

Starrkärrs kyrka
Söndag 11 april
Mässa kl. 11.00 

Körmedverkan av

Trio AcantusTrio Acantus
Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad 

och Sabina Nilsson
Präst: Björn Nilsson

Skepplanda - Hålanda
församlings Kyrkofullmäktige

kallar till extra
Kyrkofullmäktigemöte

Onsdag 14 april kl 19.00
Skepplanda Församlingshem

Eva Carlsson
Vice ordförande

Under hösten 2009 delade 
vi ut enkätfrågor för att få 
ta del av tankar om försam-
lingen. Vi fick en del intres-
santa svar, bland annat skrev 
några att de ville få reda på 
vad som händer i kyrkan.

Vi har firat påsken och 
med den fått ny inspiration 
om Jesus och hans stora 
offer för mänskligheten.

Under hela veckan är det 
liv och rörelse i kyrkan:

• Musikkåren övar på 
måndagar. De har sin vår-
konsert den 12 april.

• Tisdagar och onsdagar 
är det scout och tonår med 
blandade program

• Onsdagar jämna veckor 
är det dagledigträff med 
intressanta personer som 
berättar eller sjunger och 
spelar. Då serveras även 
kaffe och det är trivsam 
samvaro

• Ungdomsvåningen med 

”Bat cave” är öppen också de 
fredagar, då Arken i Bohus 
är stängd. Där samlas många 
unga för att träffas, spela 
och fika. Kvällen innehåller 
också andakt för alla

• Söndagarna är Guds-
tjänst. Se gärna under Predi-
koturen och på vår hemsida

Nu i vår har vi flera 
intressanta samlingar. Bertil 
Carmesund kommer och 
talar över ämnet ”Den stora 
möjligheten” lördagen den 
10 april och söndagen den 
11 april.

Göran Skytte besöker 
oss i en ekumenisk samling 
och talar om sin bok ”På 
väg”. Han berättar om sin 
tro och om hur det är att 
leva som kristen idag.

Vi vill hälsa Dig välkom-
men till Surte Missions-
kyrka.

MJ

Det händer mycket i 
Surte Missionskyrka Nu på lördag 2010 avhåller 

SPF (Sveriges  Pensionärs-
förbund) Älvsborgs Norra 
Distrikt ordinarie års-
stämma i Ale Gymnasium 
med SPF Alebygden som 
värd.  Förbundsordför-
ande Karl Erik Olsson är 
hedersgäst och talar över 
ämnet ”Aktuell Pensionärs-
politik”

SPF på riksnivå har cirka 
260 000 medlemmar och  
Älvsborgs Norra Distrikt  7 
150 medlemmar. Älvsborgs 
Norra Distrikt omfattas av 
en stor del av Älvsborgs Län.

SPF riktar sig till alla 
pensionärer och är religi-
öst och politiskt neutral. 
SPF har ett otal aktiviteter. 
Nämnas kan ett antal: boule, 
bridge, bingo, fysisk träning, 
schack, sång, orientering, 
dans och samlingar av olika 
slag.

SPF är en påtryckarfak-
tor i samhället, kan även 
kallas pensionärernas fack-
förening. 

SPF är på alla platser i 
Sverige deltagande i KPR 
(kommunalt pensionärsråd, 
RPM (regionalt pensionärs-
råd), LPR (Landstingets 
Pensionärsråd) Dessa råd 
har till uppgift att bevaka 
framförallt sjukvårdsfrågor 
och ekonomi inom sjukvår-
den, samt alla tillhörande 
frågor om äldrevård.

Under hösten kommer 
vi inom distriktet att ägna 
oss åt Val 2010. För ända-
målet kommer vi att ha en 
kampanjbuss som går från 
norr till söder i Sverige, där 
vi på två platser i vårt distrikt 
skall ha busstopp, ett i 
Överby och ett i Alingsås. Vi 
kommer också att ha olika 
aktiviteter på ett flertal plat-
ser inom vårt distrikt.

Vi hoppas ni kan deltaga 
i vår årsstämma så att ni 
på ort och ställe kan känna 
pulsen på vårt arbete. På 
stämman kommer vi att dela 
ut 2009 års kulturpris. I år 
går det till Bo Björklund 
och Karl-Erik Andersson 
för dess författarskap av de 
tre volymerna Risveden.

SPF Älvsborgs Norra Distrikt
Bengt Englund

Distriktsordförande
Kerstin Andersson

Vice distriktsordförande

SPF håller 
årsstämma
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Från konstgruppen 

Art Indigo
visar akvareller, akryl & olja på

Glasbruksmuseet 6/4 - 2/5

Leif Rosén

VERNISSAGE 
Söndag 11 april kl 11-15

Fri entré


