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

Nols kyrka
Mässa 9 maj 11.00 

Medverkan av Ceciliakören från 
Kristinehamn under ledning av 

Karin Marcusson.

Präst: Björn Nilsson

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst 9 maj 

18.00

Vårkonsert med vårliga sånger 
och psalmer.

Medverkande:
Kammarkören VocAle

Damkören Vox feminale
Flickkören

Många musikanter och
Du själv!

Präst: Andreas Pervik

Att våren är på väg stod klart för 
alla Aktiva Seniorer på månads-
mötet den 28 april.Då var det 
nämligen dags för vår eminenta 
teatergrupp att bjuda på sin vår-
revy. Hela ensemblen inledde 
med sången ”Nu är vi här igen”, 
där vi uppmanades att glömma 
både influensa och nageltrång.

Hur det gick till på dansbanan 
i Parken visade Ingegerd och 
Olle Melin oss. I krig och kärlek 
är allt tillåtet sägs det. Så även när 
man inte gillar fruns väninnor. 
På detta gav Eivor, Ingegerd och 
Olle prov. Bertil spelade med-
ryckande ”Viva Espania” på key-
board och vips hade vi förflyttat 
oss till soliga stränder där både 
grisfest och olika uppfattningar 
om maten fanns med.

I sketchen om Lysningen fick 
vi veta att det kunde bli dyrt att 
byta fästmö. Efter lysning brukar 
bröllop följa och så även här, i 
form av en bröllopsmarsch. I 
”Brudmarsch från Frösö” trak-
terade Siv nyckelharpa, Bertil 
durspel och Bror gitarr. Vilka 
musiker!

Tänk att Aktiva har en egen 
Anna Anka. Det visade Kerstin 
med bravur i numret om Pausfå-
geln. Med sin ledare MariAnne 
i spetsen fick bina motta välför-
tjänta applåder och blommor.

I vanlig ordning följde med-
delanden. Cancerfonden fick i 
mars 1943 kronor. Enligt beslut i 
april får totalt 280 personer vistas 
i lokalen. Utrymningsövning 
kommer att ske vid ett senare 

tillfälle.
Margareta D tog emot anmäl-

ningar till Nisse Simonssons 
besök den 15 september. Tore 
R informerade om kommunens 
hemfixare för personer 70+. 
Bengt M har platser kvar till 
Karlsborg. Kerstins Värmlands-
resa har platser över. Vårvand-
ringen den 21 maj går i medelsvår 
terräng. Nisse W informerade 
om och Naturens pärlor. Bengt 
B redogjorde för resor. Plats 
finns till höstens Italienresa och 
vandringsresa, likaså teaterresan.

Innan vi gick ut i vårregnet 
tackade Sture och avslutade som 
vanligt med en härlig historia.

Inga Isaksson

Biets vårrevy på Aktiva 
Seniorers månadsmöte

Döda

Vår älskade 
Pappa, Svärfar 
Morfar, Farfar 

Gammelmorfar och 
Gammelfarfar

Erik Olsson
* 9 april 1924

har i dag stilla insomnat 
och lämnat oss i sorg 

och saknad.

Älvängen 
25 april 2010

HASSE och KARIN
LOTTA och JANNE
EIVE och MARIA

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Det kom en dag 
en stilla vind

Som smekte ömt 
Din trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåstes ut

Din levnadsdag har 
nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 

12 maj kl. 11.00 
i Skepplanda kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Hedra gärna minnet av 
Erik med en gåva till 

Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.

Ett varmt tack till 
personalen på avd. 5 
Kungälvs sjukhus för 

kärleksfull omvårdnad.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Käre

Normen Roman
vid hans bortgång, vill vi
framföra vårt varma och

innerliga tack.

MARITA
Anita, Robin
med familjer

Danuta

Tack
till Er alla som hedrat

minnet av vår käre

Kurt Andersen
Tack för all värme och
omtanke som visats oss
genom besök, samtal,

kondoleanser och
blommor till hemmet.

Tack också till alla som
deltog vid begravningen,

för de vackra
blommorna vid hans bår
och för minnesgåvor till

Hjärt-Lungfonden.
Allt detta skall vi bevara

i ljust minne.

BIRGIT
BARNEN med familjer

Tack

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


