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För att testa det nya pensio-
närskortet och samtidigt få en 
promenad tog 14 medlemmar 
i SPF Alebygden bussen från 
Nödinge till Surte hotell. Vi 
gick sedan Keillers väg till 
Lövgärdet förbi Keillers damm. 
Norr om Lövgärdet ligger ett 
koloniområde med fantasifulla 

hus och prunkande trädgårdar, 
Vid Surtesjöns badplats fikade 
vi. Vägen öster om Surtesjön 
är väl tillrättalagd för vandring 
och full av vackra vyer över sjön. 
Att solen sken gjorde inte saken 
sämre. Vi nådde fram till Jen-
nylund lagom för att ta bussen 
ner till Bohus centrum. Där 

väntade bussen till Nödinge på 
oss. Vi hade då gått omkring en 
mil och kunnat konstatera att 
kollektivtrafiken och pensio-
närskortet fungerade.

Nästa vecka går vi gångvägen 
från Nödinge till Älvängen och 
tar bussen tillbaka.

Lennart Mattsson

Vandring och busstur med SPF

Detta bjöds på Aktiva Senio-
rers sista vårmöte. De, som 
stod för öronfägnaden, var Jarl 
Carlsson och hans ackompan-
jatör Dick Karlsson. Jarl hade 
skrivit både text och musik 
till flertalet låtar och fram-
förde dem med stor inlevelse. 
Ibland hade han samarbetat 
med andra. Så var fallet i den 
tänkvärda Vi har det bra. Där 
hade Carin Mannheimer 
skrivit texten och Jarl musiken 
och det tycktes vara ett bra 
samarbete. Att man kan gå 
stärkt ur svårigheter ville Jarl 
förmedla i Hon dansar. Dick 
på dragspel och Jarl på piano 
förhöjde sången. En proglåt av 
Mikael Wiehe ingick i reper-
toaren och då fick vi tillfälle att 
njuta av ett härligt pianosolo 
av Dick.

Mormor Greta hade tilläg-
nats en sång av sitt barnbarn 
Jarl. Med stor värme sjöng 
han till mormors ära. Fler 
viktiga kvinnor i hans liv blev 
vi påminda om när Jarl sjöng 
mamma MariAnnes Ge oss år 
tillbaka. Den framfördes med 
mycket värme och innerlig-
het och i ett lugnare tempo än 
brukligt.

Denna musikaliska förmid-
dag gick fort och slutnumret 
Jag är en fattig bonddräng 
tonade ut. Stormande applåder 
gjorde att vi fick njuta av lite 
Taube som extranummer.

Som vanligt lämnades 
information och meddelanden 
av olika slag innan dagen var 
slut. Susanna Heldén, som 
tillsammans med Göran Par-
krud sätter upp Strindbergs 

Fröken Julie på Tofta herrgård 
under juli månad, berättade 
om detta. Aktivas aktiva fick 
Lisebergskort och Sture M 
fick blommor som tack för 
sitt stora engagemang och allt 
arbete. Insamlingen till Barn-
cancerfonden inbringade 1 
924 kronor i april. 

Till hösten sker Tränas 
gympa på måndagar och 
fredagar. Nisse Simonsson 
kommer till Aktiva onsdagen 
den 15 september. Kom ihåg 
anmälan senast 30 juli. Bengt 
M informerade om Dalslands-
resan den 24 augusti. Han vill 
ha anmälan senast den 27 juli. 
Bengt B påminde om ”sina” 
höstresor. Med önskan om en 
riktigt skön sommar avslutade 
Sture detta möte.

Inga Isaksson

Sommarsånger och visa ord

Det är väl ingen av 
oss människor som 
inte någon gång 

har förlorat ett kärt före-
mål, kanske något släktmin-
ne eller dylikt, och vi vet hur 
ivriga vi är för att finna det, 
och hur glada vi blir när det 
återfinns.

När Jesus vår frälsare talar 
om att vara förlorad och 
återfunnen i vårt förhållande 
till Gud i himmelen så läser 
vi i Lukas evangelium kapi-
tel 15 om hur han först visar 
på herden som förlorat ett av 
sina 100 får, och då lämnar 

de 99 och söker det bort-
sprungna till dess han finner 
det. Vidare nämner han om 
en kvinna som har förlorat 
ett av sina 10 silvermynt, och 
hur noga hon genomsöker 
sitt hem till dess hon finner 
det, och hur hon då glädes 
tillsammans med sina vänin-
nor. Jesus säger också att 
det blir glädje bland Guds 
änglar över en enda syn-
dare som gör bättring. Här 
märker vi något av Guds 
stora kärlek till en människa.

I Luk 15 har vi ännu ett 
exempel på Guds omsorg 

där Jesus berättar om den så 
kallade förlorade sonen, hur 
denne fick ut sitt arv som 
han sedan for bort till främ-
mande land och där slösade 
bort alla sina pengar. Men då 
säger Jesus, kom sonen till 
besinning och började hem-
färden till sin far.

Men nu händer det 
underbara att fadern hade 
väntat på sin son och gått ut 
för att möta och välkomna 
honom och sedan ge honom 
nya kläder och skor. Det står 
att det blev en stor glädjefest 
i hemmet. Liksom fadern 
väntade på sin son så väntar 
Gud på den som gått vilse 
och som vänder om till 
honom. Och därför att Jesus 
dog på Golgata kors och där 
försonade oss med Gud är 
vi välkomna tillbaka, men vi 
måste likt sonen själva vilja 
vända om. För att riktigt 
poängtera Guds omsorg om 
oss människor skriver Paulus 
i I Tim 2:4 att Gud vill att 
alla människor skall bli fräl-
sta och komma till kunskap 
om sanningen.

Bibeln talar tydligt om att 
Jesus en gång skall komma 
tillbaka hit till jorden och 
hämta alla de som har svarat 
ja på Guds inbjudan hem till 
himmelen. Där kommer det 
att bliva den största glädje-
fest som någonsin varit och 
det står i vår Bibel att sången 
där skall brusa som stora 
vatten. Men under tiden här 
på jorden får vi stämma in i 
sångarens ord.

Utav alla folk och stam-
mar samlas där en skara stor 
uti högtidssmyckad stad på 
Sions höjd. Även sämste 
sonen som i främlingslandet 
vilse for får då vara med och 
njuta himmelsk fröjd. Jesus 
välkomnar oss alla, han vill 

Betraktelse

Förlorad och återfunnen

Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30.

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

7 dagar på 3-stjärnigt hotell 
vid Trasimeno-sjön, Italien

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Hotel Cavalieri ★★★

På en sluttning med utsikt över 
Italiens fjärde största sjö Trasimeno 
ligger Hotel Cavalieri några få 
kilometer utanför den lilla staden 
Passignano sul Trasimeno. Hotellet 
har ett stort poolområde med sol-
sängar och parasoller som ni kan 
använda fritt, där ni kan njuta av den 
italienska sommarvärmen. Umbrien 
kallas också för Italiens gröna hjärta 
och bjuder på ett lite mer vilt och 
frodigt landskap än många andra 
platser i landet. Dessutom gränsar 
Umbrien upp till Toscana, som bl.a. 
är berömt för en mängd av utsökta 
viner som Chianti eller det ytterst 
delikata Brunello som produceras 
omkring Montalcino (76 km) på en 
av de många vingårdarna.

Ankomst:  
Söndagar t.o.m. 1/8 2010.

 på snapsbränneri 
 inkl. smakprover

Klosterhotell i Harz

Klosterhotel Wöltingerode
★★★

Här kan ni få en helt oförglöm-
lig minisemester i sköna Harz på 
Klosterhotel Wöltingerode. Klostrets 
historia sträcker sig ända tillbaka till 
1174, och har bl.a. husat nunnor. 
Idag är klostret en attraktion för sig 
självt och sedan 2007 har det varit 
ett hotell. Här kan ni njuta av de fan-
tastiskt stämningsfulla omgivning-
arna med bl.a. klosterkyrka och klos-
terträdgård – ni kan också använda 
er av erbjudandet om en rundvisning 
på klostrets snapsbränneri, där ni 
kan smaka på de lokala snapserna. 
Från hotellet är det endast 11 km till 
kejsarstaden Goslar.

Pris per person i dubbelrum

2.849:-

Pris per person i dubbelrum

2.049:-

4 dagar på 3-stjärnigt klosterhotell i Vienenburg, 
Tyskland

Barnrabatt 

1:a barnet 0-7 år gratis i 

0-7 år ½ pris i förälders 

1.749:- i förälders rum.

totalt per rum.

På upptäcktsfärd 
i Umbrien

Klosterhotel Wöltingerode

Hotel Cavalieri

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 

Expeditionsavgift 60:- tillkommer.

Respriser & restips
www.happydays.nu

Valfri ankomst  
i perioden 18-20/6, 27/6-7/7, 
11-14/7, 18-28/7, 1-3/8, 8-10/8, 
15-18/8, 22/8-1/9, 5-7/9, 
12-14/9 och 19-27/9 2010.

Käre Morfar

Pentti Kettunen

   Nu sover Du skönt, 
      det är lugnt i Ditt bröst
   Det lindrar min sorg 
      och skänker mig tröst
   I mitt minne Du lever,
      Du finns alltid kvar
   I minnet jag ser Dig,
      Precis som Du var
   Käraste Morfar
      Tack och Farväl

JOHANNA

Döda

Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar

Farfar och Bror

Torsten
Andersson

* 25/3 1930

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Hallbacken, Nödinge
10 juni 2010

ELSA
TOMMY och LENA

HÅKAN och HELÉN
LARS och EVA

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Anna-Stina, Ragnhild
Övrig släkt och vänner

I ungdomens år vi satte 
vårt bo

Och sedan vi strävat 
tillsammans

I med och motgång      
vi hållit ihop

Som en gång vi lovat 
varandra

Låt oss minnas de 
soliga dagar

Då sorg och smärta oss 
fjärran var

Låt oss minnas de 
glädjedagar

Då vi alla tillsammans 
var

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 1 juli
kl. 11.00 i Nödinge kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i för-

samlingshemmet. Svar
om deltagande meddelas

Ale Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99 senast

måndagen 28 juni.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten och

Hemsjukvården för
god och fin omvårdnad.

Vi har försäljning och utställning av 

HANTVERK

Öppettider: Tis-sön 11-18 
(Stängt måndagar, midsommarafton och midsommardagen)

I samband med Teatervindens föreställningar av ”Guldtunnan” 
har vi extra öppet 16-18.30 den 17-18 juni, och veckorna 24, 

25, 26, 27 och 31 stänger vi 18.30 på tor-fre och 16.30 på 
lör-sön. Vid frågor ring Lisbeth Karlberg på 0705-53 82 40

19/6 - 8/8 2010
i Magasinet vid 

ALFHEMS KUNGSGÅRD
(Ale Golfklubb, Alvhem)

Välkommen till

att alla förlorade söner och 
döttrar skall svara ja på kal-
lelsen och så få tillhöra de 
återfunna. Hur svarar du och 
jag på Guds kallelse?

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen Bohus


