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

TaubekavalkadTaubekavalkad

Musik av Evert Taube inramat i en
fiktiv berättelse och scendramatik 
av dagens gäster Anneli och Lilian 
Druve från Opera Väst.

Förmiddagscafé
Starrkärrs församlingshem 

22 april kl 10-12

Nols kyrka 25 april 11.00
Flickkören framför musikalen

Gudstjänst med musikalGudstjänst med musikal

I begynnelsenI begynnelsen

Präst: Mikael NordblomPräst: Mikael Nordblom

NÖDINGE. Bo Björklund 
och Karl-Erik Anders-
son fick motta SPF Älvs-
borgs Norra distrikts kul-
turstipendium i samband 
med årsstämman i Nödinge. 
De fick det som erkänsla för 
sitt mångåriga arbete med 
att utforska och presentera 
Risvedens historia.

SPF Alebygden stod som 
värd för årsstämman. Ord-
föranden Hans Åström häl-
sade de 150 delegaterna väl 
komna och efterlyste PRIS 
– pensionärers rätt i sam-
hället, men konstaterade 
samtidigt att SPF hade den 
rollen. 

Kommunstyrelsens ord-
förande Jarl Karlsson pre-
senterade Ale kommun och 

poängterade bland annat 
vikten av ett gott samarbe-
te med de ideella organisa-
tionerna.

Ordföranden i SPF Sve-
riges Pensionärsförbund 
Karl-Erik Olsson, f d stats-
råd och delegat i EU, höll 
ett stimulerande anförande 
om möten med de politiska 
blocken rörande skatter och 
pensioner.

1 700 000 seniorer har 
rösträtt i höst, men i riksda-

gen sitter bara nio. Alla par-
tier vill ha våra röster, men 
benägenheten att byta parti 
är liten.

Härutöver tog han upp 
hälsofrågor. ”Det är bättre 
att var frisk tills man blir 
gammal för då blir man inte 
sjuk så länge” För övrigt 
anser han att vård och 
omsorg bör ha en gemen-
sam huvudman.

Kommunfullmäktiges 
ordförande Inga-Lill An-

dersson ledde årsmötesför-
handlingarna på ett utmärkt 
sätt. Till distriktets ordfö-
rande omvaldes Bengt Eng-
lund, SPF Skepplanda-Hå-
landa, och från samma av-
delning kommer kassören 
Åke Larsson. SPF Alebyg-
den representeras i distrikts-
styrelsen av Nils-Erik Silf-
versten med Birgit Fagrell 
som ersättare.

Lennart Mattsson

SPF-distriktet hyllade Risvedenforskare

Bo Björklund och Karl-Erik Andersson erhöll SPF Älvsborgs 
Norra distrikts kulturstipendium vid årsstämman i Nödinge 
förra lördagen.                                     Foto: Christer Lindahl
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Mötespresidiet bestod av från vänster Bengt Englund, Inga-Lill Andersson och Rolf Svensson.

Foto: Christer Lindahl

Barnallergifond Pg 90 09 06-9
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Sång, tal & ev. brasa. 
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Ditt stöd 
gör skillnad
i Afghanistan!

Sätt in din gåva på pg 90 07 80-8. 
Läs mer på www.sak.se 

Tack!

– men vi är 
långt ifrån 
nöjda


