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HÅLANDA. Ingen panik 
trots att kön ringlade 
sig lång.

Det var snarare för-
väntansfulla förare 
och passagerare som 
väntade på att få bege 
sig iväg från Hålanda 
bygdegård.

Biltipsrallyt har blivit 
en klassiker som med-
lemmarna i SPF Skepp-
landa-Hålanda ogärna 
missar.

För tolfte året i rad bjöd SPF 
Skepplanda-Hålanda in till 
Biltipsrally i tisdags. Ingen 
förutom arrangemangskom-
mittén visste var turen skulle 
ta vägen den här gången.

– Det är alltid lika intres-
sant. Vi har ingen aning om 
var vi hamnar, det är bara att 
följa snitslarna, säger Bengt 
Englund, som rattade ett av 
de 35-tal fordon som kom till 
start.

Vid ett bord satt Lennart 
Andréasson och tog emot 
alla anmälningar. Deltagarna 
bockades av och föraren till 
varje fordon försågs med ett 
svarsformulär och lite allmän 
information om rallyt.

– Det sker tre stopp utmed 
vägen, vid flygmonumentet, 
Anten och charkuteriaffären 
i Vikaryd, viskade Lennart.

– Vi utgår alltid ifrån 
Skepplanda eller Hålanda. 
Nu har vi kört rallyt så många 
år att det börjar bli svårt att 

hitta nya sträckningar och 
rastplatser, säger Lennart.

En bit längre bort stod kol-
legan Sven-Olof Svensson, 
som skickade iväg bilarna i tur 
och ordning. Några tutade 
när de begav sig iväg ut på 
Hålandavägen.

– Vädret är det bästa tänk-
bara. Perfekt bilåkarväder, 
konstaterade Lennart.

Biltipsrallyts mål är alltid 
Skepplanda bygdegård. Här 

sker av tradition gemensam 
fika och prisutdelning. Årets 
vinnare blev Maj-Britt Jo-
hansson med syskon från 
Skår. Priset i år var en Risve-

dentomte.

Bilarna stod uppradade i Hålanda
– Ett rally ingen ville missa

I HÅLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lennart Andréasson i SPF 
Skepplanda-Hålanda tog 
emot anmälningarna.

Sven-Olof Svensson släppte iväg bilarna i tur och ordning.

Västgötalin bjöd i förra veckan in Ales skolor, årskurs 3-6, till en dag i linets tecken på 
Repslagarmuseet i Älvängen. Från rötad halm till tråd, tyg och rep löd rubriken för denna 
prova-på-verksamhet. Eleverna fick göra en lindocka, prova på att spinna på slända, se 
spinning av garn på kronhjul och mycket mer därtill. Alla deltagare fick dessutom tillverka 
ett eget rep. På bilden ses elever från Surteskolan.                           Foto: Jonas Andersson

En dag i linets tecken på Repslagarmuseet

SPF Göta Älvdalsbyg-
den höll månadsmöte tors-
dagen den 20 maj med start 
i Ströms Slott, Lilla Edet. 
Ett 60-tal medlemmar hade 
kommit för att se hur res-
taureringen av slottet har 
gått. En av slottsägarna, 

Magnus Olsson, berätta-
de om slottets historia och 
de tidigare slottsherrarna. 
Han informerade också om 
de många turerna innan han 
och hans bror Henrik lyck-
ades få köpet slutfört.

En del trotsade vädrets 
makter och 
genomför-
de en po-
ängprome-
nad genom 

slottsparken till Slottscafé-
et. Fika med tillbehör efter 
tycke och smak. Ingela 
Trapp, som förestår caféet, 
berättade om planerna för 
parken med aktiviteter för 
bland annat ungdomarna.

Som avslutning prisutdel-
ning till några av de flitiga 
motionärerna.

❐❐❐

En av de märkligas-
te sakerna med den 
kristna tron är nog 

treenigheten. Många har 
skrivit mycket för att reda 
ut hur detta hänger ihop. 
Andra har hånat oss krist-
na för att inte veta om vi har 
en Gud eller tre… Och det 
är inte lätt, det vill jag inte 
påstå! Men kanske rymmer 
detta sätt att tala om Gud en 
djup rikedom som har med 
våra liv att göra…

Ända sen tidig kristen 
tid har kyrkans folk tilltalat 
Gud i sina böner med orden: 
”I Faderns, Sonens och den 
Helige Andes namn.” I detta 
sätt att be och närma sig 
Gud ligger en hel trosbe-
kännelse. För läran om tre-
enigheten är inte till för 
att analyseras intellektuellt 
i första hand, utan för att 
förstå mer av den Gud som 
är så svår att begripa eller 
förklara. Gud låter sig inte 
förklaras! Så enkelt är det! 
Och visst är det logiskt – om 
den Gud som vi tro på och 
ber till har skapat allt, inklu-
sive logikens lagar, då är det 
inte konstigt att hans skapel-
se inte fullt ut kan beskriva 

eller analysera honom! Gud 
är alltid mer, alltid större.

Nej, istället handlar det 
om att förstå och se fler 
sidor av vem Gud är. Tänk 
att treenighetens olika sidor 
är beskrivningar på en del av 
Gud…

Fadern: skaparen, livsup-
pehållaren, den allsmäktige, 
källan till allt liv och Kärle-
ken själv…

Sonen: Jesus, människan, 
Guds son, vår Herre och 
broder, den som gett sitt liv 
för oss…

Anden: hjälparen, guds-
närvaron, den ständigt när-
varande, tryggheten i liv och 
död…

Tre men ändå oupplös-
ligt förena-
de i en. 

När vi 
börjar fun-
dera och 
meditera 
över detta 
djupnar 
bilden av 
Gud. Den 
Gud som 
möter oss i 
Bibeln, som 
vi beskriver 

Månadsmöte hos SPF Göta Älvdalsbygden

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ale-Skövde kyrka  
Musikgudstjänst 

söndag 30 maj kl 12.00 
 

Bergums kyrkokör och 
Lödöse kyrkokör 

 
Tillsammans sjunger vi sånger 

av  den finländske kyrkomusikern 
Och tonsättaren Pekka Simojoki 

 Präst: Renny Olausson 
Välkomna! 

Betraktelse

Heliga trefaldighets dag

www.mittiale.se 
0303-444 000

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

 
Predikan: Ann-Marie Svenninghed och Andreas Pervik

Musik: Åsa Gunnervik och Dhan Hector
Söndagsskola: Ann Åström

Kyrkkaffe

Missionskyrkan och Svenska kyrkan i Älvängen 
firarEkumenisk Mässa i Älvängens blå kyrka

Heliga Trefaldighets dag 30 maj 11.00

som treenig, är så mycket 
för oss. Så rikt målas bilden 
av Gud för oss! Han är över, 
under, före och efter mig. ”I 
honom är det som vi lever, 
rör oss och är till”, står det 
på ett ställe.

Nu till söndag är det 
Helga Trefaldighets dag. 
Det är en dag för fest och 
lovsång till den Gud som 
spränger alla gränser för att 
nå oss, dig och mig, med sin 
kärlek.

Välkommen till din kyrka 
på söndag!

Andreas Pervik
Präst i Älvängen

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se


