
Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

0709-699 075
0709-699 079
0709-699 060
0709-699 061

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Allt för brud o brudgum
Balklänningar, Smokingar, 
Dopklänningar

Husbilar
Husvagnar

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation�������
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NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Skepplanda Tvätt
0303-33 81 63

Öppettider:
mån: 7-15 ons 7-12
Specialitet: dukar
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ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
0303-23 20 99

Harkvägen 333, 442 44 Kungälv

PER MAXE BYGGNADS AB

Tel 0706 - 51  84 86

Ny-, om- & tillbyggnad

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.se

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

FOTBOLL 
Herrar div 6 D

www.klubben.se/nsk

MARKSTEN DEKORSTEN MURAR  

GRUS JORD SAND I STORSÄCK       

MINI-RENINGSVERK

UTOMHUS-SPA

FÖRSÄLJNING AV

Provning efter överensk. Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

Butiken är öppen
måndag, tisdag, torsdag & 
fredag kl 12-18

Nya öppettider!

Ny adress!

PK SECOND HAND
Älvvägen 13, Älvängen

Södra infarten mot Jysk, 
granne med Z-tryck

0707-34 05 52

ÖPPET 

TIS-FRE 10-16
LÖRDAG 10-14
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LEDIG
ANNONSPLATS

Ring Bengt på 
0303-22 98 83

Tel: 0303-22 68 80 E-post: info@ghservice.se   
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Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Nödinge SK vs F.T.U.
Söndag 5 september kl 18.00

Välkomna till Vimmervi IP!

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu
NÄSTA HEMMAMATCH

SKEPPLANDA. Den 
mållösa drabbningen 
med Västerlanda förra 
veckan fick med sina 
många röda kort konse-
kvenser.

Med både Svante och 
Daniel Larson borta 
saknade anfallen spets 
mot mediokra Trollhät-
tans IF.

Förlusten på Forsval-
len skapade dock 
tillräcklig revansch-
lust för att bärga tre 
säkra poäng borta mot 
Vänersborg FK.

Unga Skepplanda BTK gör en 
stark säsong i 
femman, men 
faktum är att 
laget väger 
lätt när inte ål-
dermännen är 
med. I hem-
mamatchen 

mot Trollhättans IF saknades 
bröderna Svante och Daniel 
Larson på grund av att båda 
ådrog sig röda kort borta 
mot Västerlanda. Samma öde 
drabbade för första gången i 
tränarkarriären, huvudträ-
naren Jonas Andersson. 
Det blev istället assisterna-
de Jimmy Johansson som 
fick försöka elda på manska-
pet. Uppgiften var för dagen 
omöjligt att utföra. Lagkap-
tenen, Oscar Frii, förklara-
de varför.

– Benen svarade inte. Det 
var jättetungt idag och det är 
inte mycket att snacka om. Vi 
hotar dem inte ens, suckade 

han.
Det såg dä-

remot bättre 
ut på sön-
dagskvällen. 
Skepplanda 
tog snabb re-
vansch och 

tvålade dit Vänersborg FK 
med klara siffror. De två 
första målen inprickade av 
bröderna Larson.

Tränare Jonas Andersson 

som åter var tillbaka i tjänst 
gladde sig emellertid åt något 
helt annat.

– Fantastiskt roligt att se 
Henrik Kjell, 16 år, debutera 
med att hålla nollan i A-laget.

Det fanns fler ungdomar 

att glädjas över.
– Jonathan Westlund, 17 

år, fick också göra debut i 
den gulsvarta tröjan och spe-
lade samtliga 90 minuter och 
var klart bäst i Skepplanda. 
Linus Carlsson, 16 år, hop-

pade in och gjorde sitt första 
seriemål, sa Jonas Andersson.

Resultaten gick SBTK:s 
väg och laget behåller kval-
platsen en rekordjämn tabell.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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FOTBOLL
Div 2 norra Götaland damer
Skepplanda – Hovås/Billdal 2-3 
(0-2)
Mål SBTK: Amanda Errind, Jennifer 
Thiel.

Div 3 nordvästra Götaland
IFK Uddevalla – Ahlafors IF 4-3 
(3-1)
Mål SBTK: Johan Elving, Markus 
Hansson, självmål. Matchens kurrar: 
Markus Hansson 3, Johan Elving 2, 
Michel Berntsson-Gonzales 1.

Warta 17 +17 38
Skoftebyn 17 +18 37
Väster 17 +25 35
Lilla Edet 17 +7 28
IFK Uddevalla 17 +7 26
Mellerud 17 0 25
IFK Trollhättan 17 -4 24
Vänersborgs IF 17 -9 19
Ahlafors IF 17 -3 16
Kärra/Klareberg 17 -17 16
Åsebro 17 -26 13
Viken 17 -15 11

Div 5 västsvenska Västra
Skeppalanda – Trollhättans IF 0-1
Matchens kurrar: Kristoffer Karls-
son 3, Mikael Maliniemi 2, Niklas 
Hylander 1.

Vänersborg FK – Skepplanda 0-5
Mål SBTK: Svante Larson, Daniel 
Larson, Johan Andersson, Linus 
Carlsson, Christian Rönkkö. Match-
ens kurrar: Jonathan Westlund 3, 
Svante Larson 2, Mattias Otzén 1.

Wargön 16 +39 46
Skepplanda 16 +23 29
Sjuntorp 16 +5 29
Östadkulle 16 +22 28
Trollhättans BOIS 16 +11 25
Sollebrunn 16 +3 23
Trollhättans FK 16 +2 22
Trollhättans IF 16 -8 21
Spark 16 -9 18
Västerlanda 16 -23 17
Vänersborg FK 16 -19 10
Åsaka 16 -46 4

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Vara 1-4 (1-1)
Mål L/N: Alexander Andersson.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Friscopojkarna 3-3 (0-1)
Mål AIK: Emanuel Stensson 2, Martin 
Stensson.

Långared – Göta 1-3 (0-1)
Mål GBK: Almedin Besic, Robin Löf-
ström, Robert Andréasson.

Division 6 D Göteborg
Älvängen – FTU 6-0 (3-0)
Mål ÄIK: John Lindergren 2, Simon 
Enyck 2, Mattias Ögren och Anton 
Sahlback. Kurrar: John Lindergren 3, 
Per Ingvarsson 2, Simon Enyck 1.

Välkommen till Sjövallen
Division 3 nordvästra Götaland

Lördag 28 augusti kl 15.00

Ahlafors IF   vs   Melleruds IF
Matchvärd: Matchbollarna skänkta av:

Blandad kompott för SBTK
– Men kvalplatsen behåller laget

Onsdag 25 aug kl 18.30
Gläntevi

FC Ale – Alvhem

Fredag 27 aug 18.30
Älvevi

Älvängen – Ytterby

Lördag 28 aug kl 14.00
Forsvallen

Skepplanda – Spark

Lördag 28 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Mellerud

Lördag 28 aug kl 15.00
Nolängen 

Nol – Nödinge

Lördag 28 aug kl 16.15
Forsvallen

SBTK dam – 
Stångenäs

FOTBOLL I ALE

ÄLVÄNGEN. Nu är det 
spännande bland topp-
lagen i division 6 D 
Göteborg.

Älvängen har på 
allvar hakat på en kvar-
tett, som gärna vill 
vara med och kämpa 
om en plats bland guld-
kandidaterna.

Hemma mot FTU blev 
det storseger med hela 
6-0 (3-0).

Lördagsmat-
chen mot de 
turkiska ung-
domarna blev 
en ganska 
bekväm hem-
matriumf. Trots motvind 

gick ÄIK till pausvila med en 
ohotad tremålsledning. 

Efter sidbytet inleddes 
målskyttet som i den första. 
Men då kastade turklagets 
målvakt in handuken. Er-
sättaren tog sedan det mesta 
utom en välplacerad straff 
som gav 6-0 till ÄIK. 

Det var en aning oro-
ligt i ÄIK-kabyssen före av-
spark. Borta var målvakten 
Johan Wester, samt utespe-
larna Johan Karlsson, Patric 

Skånberg 
och Anders 
Wester. Till 
ljuspunkterna 
denna lördag 
var Josef Ing-
varsson som 

återigen dragit på sig ÄIK:s 

mundering.
Som de flesta förstår hade 

Jonas Agneman en ganska 
lugn uppgift mellan stolpar-
na. Det han visade upp gjor-
des helt perfekt.

Sista halvtimman längtade 

säkert de flesta att duktige do-
maren Ulf Lundin skulle sig-
nalera för ”eld upphör”. Inget 
av de båda lagen visade någon 
större gnista och slutresulta-
tet 6-0 var rättvist.

ALLAN LARSON

Älvängens IK upp i topp
– 6-0 hemma mot FTU

Här sätter Johan Lindergren in 5-0 i lördagsmatchen mot 
FTU.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Älvängens IK – FTU 6-0 (3-0)

FOTBOLL
Div 5 västsvenska västra
Skepplanda – Trollhättans IF 0-1
Vänersborg FK – Skepplanda 0-5
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Lördagen den 14 augus-
ti arrangerade OK Alehof 
Aleloppet på rullskidor för 
fjärde gången. Start och mål 
var i anslutning till Älvevi. 
Vädret var perfekt, nästan 
vindstilla, uppehåll och 
kring 20 grader.

62 åkare kom till start i 
huvudklassen och sex i ung-
domsklasserna. Vann hu-
vudklassen gjorde Markus 
Jönsson, Alliansloppets SK, 
efter en hård spurtuppgörel-
se med Dan Moberg från 
Ulricehamn. Dessa två var 
nia och tia på årets Vasalopp 

med samma tidsdifferens 
här som där, det vill säga en 
sekund.

Banan gick från Älväng-
en mot Starrkärr, sedan 
ner mot Alafors förbi kom-
munhuset vid Ledet och 
vidare mot Älvängen med 
avslutning uppför Hövä-
gen. Några förändringar av 
bansträckningen, i förhål-
lande till tidigare år, hade 
fått göras förbi Alafors och 
Ledet på grund av vägbygg-
nationen och även i Älväng-
en. Förändringen av ban-
sträckningen tyckte åkarna 

var bra, då det blev en ökad 
omväxling i åkningen.

Det är en imponerande 
hastighet de tar sig fram på 
rullskidorna, eller vad sägs 
om en hastighet på 34 km 
i snitt.

Arrangemanget är upp-
skattat, och en bekräftelse på 
det är att löparna återkom-
mer till vår tävling. Tyvärr 
saknades några av elitåkar-
na i år då det samma vecka 
arrangerades WC- tävling-
ar i Norge.

FOTNOT. Fullständig resultatlista 
finns på www.alehof.se

Vasalopps 9:a vann Aleloppet RESULTAT
1. Markus Jönsson, Alliansloppet 
SK, 27:33
2. Dan Moberg, Ulricehamns IF, 
27:34
3. Emil Svensson, IFK Skövde, 28:18 
Bäste Alehofare i huvudklass var 
Anders Sörensen på en 45:e plats

Ungdomar pojkar 13-16
1. Erik Finnskog, Tranemo IF.
2. Abel Buskqvist, IK Stern.
3. Max Thomé, OK Lindena.

Ungdomar flickor 13-16
1. Elin Blomqvist, OK Landehof.
2. Sofia Johansson, OK Alehof.
Ungdomar flickor 11-12
1. Olivia Ullman, OK Alehof.

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Måndag 23 augusti 
från kl 16.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Bosna – Nol 7-1 (3-1)
Mål NIK: Daniel Claesson (straff).

Nödinge – Hyppeln 3-0 (1-0)
Mål NSK: Vladan Jovanovic 3.

Älvängen 14 +39 33
Hisingsbacka 14 +23 33
Bosna 14 +5 32
Komarken 14 +22 31
Lundby 06 14 +11 22
Nödinge 14 +3 20
Nol 14 +2 15
Bjurslätt 14 -8 14
Hyppeln 14 -9 13
Hermansby 14 -23 10
FTU 14 -19 10
Sparta 14 -46 5

Division 7 D Göteborg
Surte – Kalvsund 8-4 (4-1)
Mål SIS: Andreas Werder 4, Fredrik 
Thelaus 2, Sefedin Harbas, Daniel 
Sidji.

Division 2 N Götaland, damer
Skepplanda – Hovås/Billdal 2-3 
(0-2)
Mål SBTK: Jennifer Thiel, Amanda 
Errind. Matchens kurrar: Madeleine 
Larsson 3, Anna Rehnlund 2, Jen-
nifer Thiel 1.

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – Nittorp 2-4 (1-0)
Mål L/N: Stina Persson, Lina Mika-
elsson.

Division 5 Göteborg
Öckerö – Älvängen 2-9 (1-4)
Mål ÄIK: Jennie Hedberg 3, Irina 
Roussakoff 2, Mikela Ögren 2, Lisa 
Olsson, Marie Nilsson.
Matchens kurrar: Mikaela Ögren 
3, Emelie Johansson 2, Jennie 
Hedberg 1.

Ahlafors BK – Färjenäs 1-1
Mål AIF: Josefine Ljungström
Matchens kurrar: Mikaela Andersson 
3, Camilla Gustafsson 2, Jessica 
Axelsson 1.

- Älska handboll

Ale HF
NU ÄR VI IGÅNG!! 

ALLA FÅR VARA MED 
mer info: 

www.klubben.se/alehf 
eller kontkata din ledare

A-senior Herr Frank 0737-28 64 59
A- Dam/junior Peter 0702-65 21 41
Herr junior Magnus 0703-99 95 53

A-pojk (94&95) Kent 0704-38 52 58
F94-96 Rikard 0704-320048

P96 Kjell 0708-18 85 71
F97-00 Fredrik 0706-87 74 90
P97-98 Håkan 0706-25 49 92
P99 Mikael 0736-82 70 24

Handbollsskolan 
Mats 0733-411803

SKEPPLANDA. Det blev 
inga poäng mot toppla-
get Hovås/Billdal.

Skepplandas damer 
förtjänade emellertid 
ett oavgjort resultat på 
Forsvallen i lördags.

Gästerna kunde 
vända hemåt med en 
2-3-seger i bagaget.

Skepplanda har fått ordentlig 
fart på spelet i höst och mot 
Hovås/Billdal (nya serieleda-
re) visade hemmalaget ingen 
som helst respekt.

– Vi gör en bra match, 
framförallt i den andra halv-
leken. Jag tycker att 3-3 varit 
mer rättvist sett till spel och 
målchanser, förklarar SBTK-
tränaren Christian Anders-
son.

Gästerna hade ledning-
en med 0-2 i paus, men när 
Jennifer Thiel reducerade 

sju minuter in på den andra 
halvleken tändes det gulsvar-
ta hoppet. Hovås/Billdal var 
dock effektiva och 1-3 kom i 
den 63:e minuten. SBTK såg 
till att reducera ytterligare en 
gång genom Amanda Errind. 
Då visade matchuret 87 minu-
ter.

– Vi hade både ribbträff 
och ett friläge som kunde re-
sulterat, men det ville sig inte. 
Fortsätter vi att spela så här 
kommer vi att ta en hel del 
poäng i höst, säger tränare 
Andersson.

För Skepplanda väntar nu 
tredje raka hemmamatchen då 
Stångenäs kommer på besök 
till Forsvallen på lördag.

– Där har vi goda chanser 
att vinna. Vi behöver några 
poäng till för att vara på 
säker mark i tabellen, avslutar 
Christian Andersson. 

JONAS ANDERSSON

Knapp förlust för SBTK-dam

Nöjda deltagare. Moa Andersson och Hanna Rosén, sittande; Ellen Ahnberg och Ronja Sand-
ros.

Summercamp i Ale Arena
BOHUS. Tredje upplaga 
och som vanligt fullt 
hus.

Summercamp i Ale 
Arena är populärt till 
tusen.

– Nu har jag lärt mig 
skjuta i farten, säger 
Ronja Sandros, 11.

Ale-Surte BK och Kareby IS 
driver gemensam flick- och 
damverksamhet i bandy. In-
tresset bland tjejer att få med-
verka på Ale-Surtes summer-
camp har varit stort alla år. I 
förra veckan kunde arrangö-
ren räkna in 40 tjejer bland de 
129 anmälda.

– Suget efter att få snöra på 
sig skridskorna är stort trots 
sommarvärme på utsidan. Vi 
erbjuder dem 18 timmars 
isträningen, två till tre pass 
om dagen, så det är ganska 
onda fötter i slutet på veckan, 
säger Christian Fischer, en 
av campledarna.

På isen har Ale-Surte fått 
hjälp av A-lagsspelare från 
såväl det egna laget som från 
IFK Kungälv och Gripen. 
I år trängdes ungarna runt 
bland andra Mikael Lind-
berg, Johan Grahn, Lasse 
Karlsson, Mattias Ohlén, 
Alexander Wetterberg, 
Sara Karlström och Johan-

na Gustafsson.
– De är jättesnälla och 

väldigt roliga. Sen vet dom 
precis hur man ska göra allt, 
åka skridskor och skjuta sam-
tidigt, säger Ronja Sandros.

Även i år fanns det spelare 
som åkt hela vägen från Oslo 
för att medverka, men antalet 
övernattande gäster var färre 
än tidigare.

– Ganska skönt, för det 
kräver mycket av oss som 
klubb, konstaterar Christian 
Fischer som nu kan bocka av 
ett trejde lyckat summercamp 
i Ale Arena.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FREDAG 27 AUGUSTI KL 18.00

ALE-SURTE BK VS. GAIS
LÖRDAG 28 AUGUSTI KL 15.15

ALE-SURTE BK VS. IFK KUNGÄLV
SÖNDAG 29 AUGUSTI KL 15.15

GAIS VS. IFK KUNGÄLV

SVENSKA CUPEN I ALE ARENA • SVENSKA CUPEN I ALE ARENA

Entré: 80:-/match
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ELEV- OCH FÖRÄLDRAINFORMATION
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Vill du spela 
handboll eller 
fotboll på skoltid?

FOTBOLL och HANDBOLL
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Granåsvägen 1A, 449 36 NÖDINGE 
tel 073-569 39 41 • E-post abrosta@yahoo.se 

Nu startar 

ridskolan 
på den nya 

ridanläggningen 
i Nödinge.

Vi hälsar alla 
välkomna 
till vår nya 
anläggning!
��������������

F.d Älvängens Ponnyranch

Vi tar emot 
nya elever 

(ridstart v-35) 
Ring eller maila 

för anmälan.
Ingen 

åldersgräns.

Boxplatser 
finns att hyra

E
L
D

&

R
Ö
K

E
L
D

&

R
Ö
K

Musik, sång, dans, eld, rök och galna upptåg 
i sensommarskymningen med bl a dansgruppen 
Gratiosa, Gravrost, Patriarkus, Wai Giang 
och Alingsås Folkdansgille.

Pris: 120 kr
www.lodosemuseum.se

Lördag 28 augusti kl 20-22 
Utomhusscenen Ljudaborg

Kommande storupplagor:
vecka 38, 43, 47, 50

Boka annons med Kent 0704-38 52 58

Motion 
från norr till söder

HÅLANDA SIM & TRIM

BOHUS GYMNASTIKFÖRENING

Gympa med oss i Bohusskolans gymnastiksal

Vuxengymnastik från 13 år och uppåt

Måndag 19.30-20.30 Basgympa Ledare: Terese Blomqvist 
Ett baspass med inslag av olika träningsformer såsom gympa, aerobics, styrka och dans. 

Onsdag 19-20 Basgympa Ledare. Eva Dahl
Ett baspass med inslag av olika träningsformer såsom gympa, aerobics, styrka och dans. 

Onsdag 20-21 Aerobics/Styrka Ledare: Jenny Hjelström
Ett aerobics/workout pass med lite enklare stegkombinationer och styrka.
Stegkombinationer avanceras beroende på grupp.

Terminen startar måndag den 6 september och håller på till och med 
onsdag den 8 december.
Medlemsavgift per termin är 300:-. Ingen föranmälan.
Du är välkommen att prova på gratis under vecka 36 och 37.

För våra barn & ungdomar kan vi erbjuda Bamsegympa, barndans, 
showdans och redskap. För barn mellan 1-12 år erbjuds 7 olika grupper fördelade på 
ålder. Vissa grupper är redan fullbokade.  Anmälan krävs!!! 
Medlemsavgift per termin och grupp 150 kr

Välkomna!
Ytterligare info på

www.gymnastik.se/bohusgf

VUXNA och UNGDOMAR

Söndagar: Afropass 19.00-20.00 NYHET
Start 5/9 Hålanda Bygdegård 
 Ledare: Ammi Westlund

Måndagar: Vattengympa 19.45-20.45
Start 6/9 Skepplanda Simhall
 Ledare: Ammi Westlund
 Fri simning 20.45-21.15

Tisdagar: Konditionspass 19.00-20.00
Start 7/9 Garnvindeskolan Skepplanda
 Ledare: Anna Lorentsson

Torsdagar: Styrkepass 19.00-20.00                      
Start 9/9 Höjdpunkten Nygård. NYHET
 Ledare Anki Olsson

Nya deltagare 400kr + 100kr i 
medlemsavgift.

Deltagare sedan vårterminen 400kr.

Ni har möjlighet att välja fritt ur alla våra 
aktiviteter under veckan. Ingen föranmälan, 

kom i god tid för inskrivning.

BARNGYMNASTIK

Måndagar: 4-6 år Hålanda Bygdegård
Start 6/9 Hopp- och lekgympa
 18.15-19.00 
 Ledare: Mari-Louise Nilsson

Torsdagar: 6-7 år Hålanda Bygdegård 
Start 9/9 Dansinspirerat pass med  
 mycket lek  18.00-18.45 
 Ledare: Ida Edvardsson
 NYHET 8-9 år
  Dansinspirerat pass  
 19.00-19.45 
 Ledare: Ida Edvardsson

Ingen föranmälan kom i god tid för 
inskrivning.

200 kr per termin (12 ggr)

Frågor: Pia tel 0739-905919 
För mer information om vår förening gå 

in på www.halandasimtrim.se

Nya och gamla medlemmar 
hälsas välkomna!

Hösten 2010

Traditionsenlig m

Från Surte kom Gunnar 
Svensson med lärling-
en Eddie Rosendahl och 
visade upp ett gammalt 
klassiskt hantverk i smed-
jan. En given publikfavorit 
på Backa Hembygdsgård.

Nödinge Hembygdsförening bjöd som 
traditionen säger in till sedvanlig höstmark-
nad i augusti. Vädrets makter var denna gång 
inte på arrangörens sida, men lojaliteten är stor 
hos marknadsbesökarna. Istället för långa fi-
kastunder i den härliga trädgården var hatt-
utställningen ett uppskattat inslag. På bilden 
nedan ses Marie Granath och Kjell Anders-
son, Nödinge, som kollat in hattbeståndet.
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PRISER
all jympa vuxen

650 kr

Jympa
barn-junior/ungdom
200 kr/300 kr

Stavgång
StavCross
200 kr

10-klippkort
400 kr

Medlemsskap
vuxen/junior/ungdom

100 kr/helår

barn 
50 kr/helår

Program 30/8–19/12 

Vi har något för alla!

Måndag 18.00 Bas Giesela Nödingeskolan
 19.00 Medel Fiona Nödingeskolan
      
Tisdag 18.00 Bas Ariane Älvängens kulturhus
 18.30 Stavgång Sonja/Marie Furulund
  Bas/Medel
 19.00 Core Karin Älvängens kulturhus
 20.00 Medel Suzette Nödingeskolan

Onsdag 18.00 Medel Suzette Ledetskolan
 19.00 Styrka Bas Maria Nödingeskolan
    
Torsdag 18.00 Skivstång Eva Nödingeskolan
 19.00 StavCross Sonja/Marie  Dammekärr
  Bas/Medel*
 19.15 Yoga Ann Nödingeskolan

Söndag 16.00 Familjelek Linda Nödingeskolan
 19.00 Medel+barn** Karin Nödinge Sporthall
 19.00 Bas Ariane Älvängens kulturhus
 
*Håller på oktober ut om markförhållandena tillåter.   
** Barn från åtta år är välkomna att delta i hop med en förälder. 

www.friskissvettis.se/ale

 
Månd 30 augusti 2010

GRATIS 

I höst erbjuder vi

Core 

Yoga
  Familjelek

  För barn 2-6 år i följe med förälder
 

För inbetalning 

Bankgiro 5939-9121

 

�����������
����������������������

��������������������
���������������������������������

��������������
	�������������������
	����
�������������
���������������������������	�	�		����������
��	�	���������

�����������
�������������������

��������
 ����������������������
������������������������

�������������

���������
	����
��
���
	������
��
����������������
�������������
��
���
	������
��

�	������������������������������

���������������	�	�		������
�������������������

����������������

���������
������
�����������������������
�������������������������
�	����������������������

���������������
��������������������
���������	����������������
�����������������������
�������������������

������������������������
 ������������������������������������

����������������������	�	���������
�������������������

� ����������������

marknad i Backa

Vädret skrämde i år borta en del av besökarna, men Svenborg Berge, Nödinge, och Anne Ed-
vardsson, Kungälv, var på plats och passade självfallet på att prova lyckan vid ett av lotteri-
erna.

Samtliga bilder: Allan Karlsson

NU
LYFTER
VI ALE!

www.ale.nu
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Låt oss inspirera dig med 
den senaste träningen 

Discon är tillbaka in i gruppträningssalarna nu i höst,
 kom och svettas till dom bästa discohitsen

*gäller inte på Åby & Lilla Bommen. Hisingen och Majorna gäller priset ett bronskort.
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

SILVERKORT
Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.
Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

SISILVLVERKOKOORTRTSSIIILLLVLVERKOKOKOOORRRTRT

299:-
12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

Köp ditt träningskort hos oss idag

Erbjudandet gäller tom 31/8-10

För dig som tecknar medlemskap under augusti månad får ett 

DISCO PAKET
        

 
                                           Värde 988:-

*

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Passa på innan 
prishöjningen!

1/10 ändrar vi prislistan
Prisexempel  

DISCO FEVER
NY GBG Lilla Bommen ,  
                           
Ale/Nol ,  

GBG Centrum,  
Gårda, 

Även i år arrangerade OK 
Alehof sin välbesökta mark-
nad vi klubbstugan i Dam-
mekärr. Vädret var tyvärr 
inte på arrangörernas sida i år, 
men besökarna verkade ändå 
nöjda. Prisbordet vid tombo-
lalotteriet dignade som van-
ligt av frukt, grönt och hem-
bakt. Välkända aktiviteter 
som loppis, chokladhjul, grill, 

servering och växtförsäljning 
fanns det även i år. Nytt för 
året var en hoppborg för de 
minsta samt möjligheten för 
besökarna att prova på luftge-
värsskytte.

Välbesökt marknad 
i Dammekärr

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Klara Lövgärd, 4 år från Bohus, hade kul i hoppborgen.

Sten Olsson, Slittorp, får en hamburgare av kocken Mats 
Olsson, Alafors.

Klara Vatsöy, Bohus, gjorde fynd på marknaden av Bo 
Bengtsson, Alehof.

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9 Grunderna i digital fotografering
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Matte för föräldrar/Äldre/rädda
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Mat för god hälsa
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Kom i gång och skriv
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Kom i gång med ditt akvarellmålande.
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Bind din egen Höstkrans med skogstema
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Färg och inre bild -teckna och måla 
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Biodling

Navigation

Folkdräktssömnad
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Vävning
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Enkelt traditionellt Järn smide
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Gör ditt eget smycke
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Linedance Nybörjare/fortsättning
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Familjeverkstan
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Bonde i världen
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Världens koder
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Fika med Schysta bönor
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Föreningsteknik
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Kultur i arv
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Kamratcirkel
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Kulturarrangemang�

Ukulelefestival den 2 oktober 
i Skepplanda Bygdegård
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Föreläsning med Jesper Juul 
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Författarfrukost med Peter Gissy 
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Skrivarworkshop med Steve Classon
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Titt-in, måndagsgemenskap
�
��
����	������
�������	��
��
����
�	��	����	�������	����������������	��
�������������	��	�� �
�����	��	������������	��	�����	��������� 
�����	�����
��������	�������	���������
�����������
������
������������
����� ����� ��

Skratta och sjung 
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Svamputställning 19 sept
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Utställning: Gamla kläder från sekelskiftet
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Vill du 
och dina 

vänner läsa 
och lära om 
något annat?
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Klipp ur och spara!
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www.sv.se/ale
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tisdag och torsdag 

kl. 10.00-14.00
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SV Ale:s cirklar Hösten 2010
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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:

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Weissensee

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

 S- och U-bahn i Berlin

Derag Hotel Königin Luise ★★★★

Berlin är en storstad som förnyar sig 
varje gång man vänder ryggen till. 
Så om du tror att du redan känner 
Berlin så är det nog på tiden att resa 
tillbaka igen. Ert 4-stjärniga hotell 
gör att er storstadssemester får en 
perfekt start och utgångspunkt för 
att upptäcka Tysklands huvudstad. 
Hotellet ligger i förorten Weissensee 
i en lugn parkmiljö med en härlig 
badsjö. Några få steg härifrån kan 
man hoppa på spårvagnen med det 
inkluderade transportpasset och på 
15 minuter är man i metropolens mitt-
punkt: Alexanderplatz. Härifrån är en 
promenad ”Unter den Linden” eller 
längs de nya fasaderna på Karl Marx 
Allee en härlig mix av ultramoderna 
avantgarde och Berlins historia. 

Valfri ankomst t.o.m. 27/12 2010 
samt 2/1-28/5 2011.

 med kaka

 minibadland

Krogsemester på 
dansk sydhavsö

Hotel Nørrevang ★★★

Hotel Nørrevang är så danskt som det 
kan bli! En krog i korsvirke med strå-
tak och en historia som sträcker sig 
ända tillbaka till 1500-talet. Krogen 
har en historia som storgård, bageri 
och sommarpensionat, och här är den 
danska själen välbevarad, även om en 
försiktig renovering har uppgraderat 
den till ett modernt hotell med t.ex. 
pool, bubbelpool och vattenrutsch-
bana. Frukosten serveras uppe under 
stråtaket i rummet med den öppna 
spisen och de frilagda bjälkarna. På 
ljumma dagar kan ni njuta av kaffet 
i gården med kullerstenen, där det är 
uppdukat med rödrutiga dukar. 

Valfri ankomst t.o.m. 31/12 2010 
samt 1/1-24/6 och 31/7-31/12 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
3 dagars semester på 
3-stjärnig krog på Falster

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Storstaden Berlin

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 

Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 

i förälders säng
eller

i förälders rum.

BONUSPRESENT

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(
Se mer på: 

www.happydays.nu

Hotel Nørrevang

Derag Hotel Königin Luise

ÄLVÄNGEN. Emma 
Qvarford är bara 15, 
men har redan fotogra-
ferat i åtta år.

Hennes 14 favoritbil-
der hänger nu utställda 
på Älvängens bibliotek.

Det är en färgglad 
samling som imponerar 
på betraktarna och det 
är naturen som står i 
centrum.

Ett stort intresse för bild och 
skapande har följt Emma 
Qvarford från unga år. 
Första kameran fick hon som 
åttaåring. Den var enkel och 
helautomatisk, men för två år 
sedan var det äntligen dags 
för en Canon systemkamera. 

Den har hon använt flitigt, 
särskilt när familjen gästat 
sommarstugan på Öland.

– Där finns fantastiska 
motiv och det är där de flesta 
av mina bästa bilder har 
fångats, säger Emma och 
visar upp en fjäril i sitt eget 
”hus”.

Passionen för foto till 
trots, det är inte helt säkert 
att drömyrket är fotograf.

– Nej, jag tror det är bra 
att ha en hobby som man 
gillar och längtar efter. Jag 
kan tänka mig att bli bagare 
eller astronaut…eller jour-
nalist…eller kanske läkare. 
Jag är kluven. I skolan gillar 
jag både bild och matte, trots 
att det är två skilda värl-
dar. Matte är kul eftersom 

det finns något som är rätt. 
Konsten å sin sida är under-
bar eftersom det verkligen 
inte finns något som varken 
är rätt eller fel, filosoferar 
Emma Qvarford.

Trots att den externa 
hårddisken är full av alster 
hemma har hon inte tagit 
drömbilden ännu.

– Det jag helst skulle vilja 
lyckas med är att fånga ett 
riktigt åskväder med stor-
slagna blixtar, säger Emma 
Qvarford och visar ingen 
fruktan för ovädret som får 
många att skaka.

– Det enda jag tänker på är 
att dra ur sladden till datorn 
så inte bilderna går förlorade.

Djur- och växtlivet fas-
cinerar den unga hobbyfo-

tografen, men när naturen 
inte erbjuder något att rikta 
linsen mot skapar hon egna 
motiv. Två av bilderna är 
tagna hemma i diskhon.

– Titta vad spännande det 
kan bli med lite diskmedel 
och ett bra macro-objektiv!

Det är bara att hålla med 
och önska lycka till med fort-
satta äventyr.

I våras fick hon en bild 
publicerad i Dagens Nyheter 
och på Fotosidan.se har flera 
av hennes bilder redan visats. 
Emma Qvarfords vackra 
utställning går vidare till 
huvudbiblioteket i Nödinge 
vecka 37.

Fotoutställning fascinerar
– Emma Qvarford, 15, har redan åtta års erfarenhet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Emma Qvarford är bara 15 år, men har redan fått flera bilder publicerade i fina sammanhang bland annat i Dagens Nyheter. 
Nu har hon en utställning i Älvängens bibliotek.

HASSELDAGEN
i Prästalund Starrkärr

lördag 28 aug kl. 11.00-15.00
 Prova på att tälja av Hassell, 

   för barn och vuxna

   låna vår scen

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening
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Nu på lördag är det återigen dags för 
Smyrna Second Hand att öppna inför 
en ny säsong. Under våren har vi 

kunnat förmedla pengar till de katastrofdrab-
bade i Haiti och till andra angelägna hjälppro-
jekt, främst riktade till insatser för barns behov 
i länder som Sri Lanka, Tanzania, Uganda, 
Vitryssland, Bolivia, Indien och Tchad.

Öppningsdagens försäljning kommer oav-
kortat att tillfalla PMU-Interlifes insamlings-
aktion

för att bistå den översvämningsdrabbade 
befolkningen i Pakistan, i första hand en hjälp 
för 500 hemlösa familjer. Under den komman-
de säsongen planerar vi för övrigt att kunna 
göra särskilda insatser för bland annat Radio-
hjälpens insamling ”Världens barn”. 

Genom summan av mångas insatser kan 
stora resultat till hjälp för nödlidande männis-
kor uppnås och vi är tacksamma för alebor-
nas fortsatta stöd genom att skänka prylar som 
andra kan bli nöjda ägare till. 

Inlämning av varor sker vid butiken på tis-
dagskvällar. Vi ser fram emot att möta såväl 
gamla som nya kunder. Passa på att fynda och 
gör en insats för nödlidande människor i olika 
delar av vår värld!                         Daniel Höglund

Smyrna Second Hand 
stöder översvämnings-
offer i Pakistan

Vinnaren av
Happy Days-

tävlingen
Angelica Samuelsson, Torp

GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse

och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205
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Golfkrogen 
Backa Säteri

Fredag 27 augusti. 
Trubadur Daniel Perez

Boka bord på Alfhems Wärdshus på 0303-33 65 70 eller på 
Golfkrogen Backa Säteri på 0303-122 92

”Nu öpppet
året runt”

DU HAR 
VÄL INTE 
GLÖMT?

i Furulundsparken, 
Alafors 

lördag 
11 september

KVÄLLENS 
UNDERHÅLLNING:

The cloud
lördag 28/8

���������������������������������
�	���

AFTER WORK Varje fredag 17- 20

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

Boka bord!

UNDVIK KÖ, KOM I TID!



alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 34  |   201052
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ÄLVÄNGEN. Under en 
vecka i oktober arrang-
eras historiens första 
Bibelmaraton i Ale.

Det är kyrkorna i 
Älvängen och Skepp-
landa som inbjuder 
till högläsning av hela 
Bibeln.

– Vi hoppas på ett 
genomslag hos den 
breda allmänheten, 
säger Marie Nordvall, 
pastor i Smyrnakyrkan.

Bibeln är världens mest sprid-
da och lästa bok. Nu ska den 
läsas högt under en veckas tid, 
18-24 oktober. Det beräknas 
ta cirka 85 timmar och flera 
hundra textläsare kommer att 
engageras.

– Bibeln ska läsas från pärm 
till pärm och det kommer att 
ske i Smyrnakyrkan, Älväng-

en. Det är den nya översätt-
ningen som kommer att läsas, 
den är betydligt mer begrip-
lig för den moderna männis-
kan, säger Andreas Pervik, 
präst i Blå kyrkan.

Idén till ett Bibelmara-
ton väcktes av Anne-Marie 
Svenninghed, pastor i Mis-
sionskyrkan i Älvängen och 
Guntorp.

– Det är inget nytt påfund 
utan har genomförts på andra 
håll i landet. Jag pratade med 
en präst i Alingsås som ar-
rangerade Bibelmaraton på 
hösten 2008. Det blev en väl-
digt stor och uppskattad hän-
delse i kommunen och när jag 
hörde honom berätta blev jag 
inspirerad av tanken, berättar 
Anne-Marie Svenninghed.

– Vännerna i Skepplan-
da och Älvängen var vänliga 
nog att välkomna förslaget 
och tyckte att vi skulle göra 

Bibelmaraton till en gemen-
sam sak.

Bibeln innehåller 66 
böcker varför det krävs gott 
om tid. Två textläsare per 
halvtimme kommer att läsa 
högt ur Bibeln.

– På vardagarna kommer vi 
att ha högläsning i Smyrna-
kyrkan från klockan sju på 
morgonen till elva på kväl-
len. En hel del kringaktivi-
teter kommer också att pågå 
vid sidan om själva läsning-
en. Föreläsningskvällar är in-
planerade i Blå kyrkan, Mis-
sionskyrkan och i Skepplanda 
församlingshem. Vi kommer 
också att ha öppet café med 
Bibelutställning och bokbord 
i Smyrnakyrkans foajé, berät-
tar Marie Nordvall.

Söndagen den 24 oktober 
blir det final i Smyrnakyrkan. 
Det sista kapitlet kommer att 
läsas upp i samband med en 

stor gemensam gudstjänst.
– Då får vi besök av Berit 

Simonsson från OAS-rörel-
sen som ska predika. Vidare 

blir det musikaliska inslag 
med dansgrupp och gospel-
kör, avslöjar Andreas Pervik.

I SMYRNAKYRKAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kyrkorna i Älvängen och Skepplanda förbereder som bäst för det Bibelmaraton som kommer 
att ske i Smyrnakyrkan 18-24 oktober. Från vänster: Anne-Marie Svenninghed, Andreas 
Pervik, Bengt Broman, Ulrika L Andersson och Marie Nordvall.

– Kyrkorna i Älvängen och Skepplanda gör gemensam sak

Bibelmaraton i Smyrnakyrkan till hösten

I Jesus blir Gud vår med-
människa på jorden. 
Denne väldige Gud, ska-

pare av allt vad synligt och 
osynligt är, blir ett spädbarn i 
krubban. En av märkligheter-
na i vår kristna tro är att Gud 
blir människa helt och fullt. 
Vi säger att varje männis-
ka är skapad till Guds avbild, 
men att den bilden genom 
synden har blivit grumlad. I 
Jesus framträder människan 
klart och tydligt så som hon 
skulle vara; helt fri från syn-
dens mörker. Jesus är de verk-
ligt goda tankarnas, ordens 
och handlingarnas människa. 
Under hela sitt liv på jorden 
älskade han sin himmelske 

Fader och alla de människor 
han mötte. Vi säger om Jesus 
att han var sann Gud och 
sann människa. 

Också du och jag är älska-
de av Gud i denna dag, just 
nu. Jesus tog vår synd på sig 
och led döden i vårt ställe 
för att vi ska bli fria att älska 
och ha liv i överflöd. Ett liv 
som aldrig ska ta slut. När vi 
lever med Jesus får vi hjälp att 
bli sant mänskliga och lägga 
bort det som skymmer att 
vi är Guds avbild. Mening-
en är att vi ska reflektera den 
kärlek som vi får ta emot av 
Jesus och ge den vidare till 
våra medmänniskor. Vi får 
älska därför att han först har 

älskat oss. Vår 
kärlek får bli 
en respons 
på den kärlek 
som inte har 
någon början 
och inget slut; 
Guds eviga 

kärlek till oss. 
Vår medmänniska kan vara 

besvärlig många gånger och 
vår kärlek till henne/honom 
kan vara bristfällig. När vi 
ställs inför vår egen kärleks-
löshet får vi gå till Gud och 
be om mer kraft, mer tålamod 
och större kärlek. Han vill ge 
oss detta. I söndagens mässa 
får vi ta emot Jesu kärlek rakt 
in i våra liv hur de än ser ut. 
I brödet och vinet ger Jesus 
ut sin kropp och sitt blod för 
att ge oss förlåtelse för våra 
synder och förvandla oss till 
att bli mer lika honom själv. 

En bön: ”Gud, vår Fader, 
tack för att vägen till dig alltid 
är öppen genom Jesus Kris-
tus. 

Stärk vår tro, öka vårt 
hopp och uppliva vår kärlek. 
Amen.”

Björn Nilsson 
Kyrkoherde i Starrkärr-

Kilanda församling, 
Svenska kyrkan

Betraktelse

Medmänniskan

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

www.mittiale.se - 0303-332660

Kilanda  kl.09.30

Mässa
Älvängen kl.11.00

Mässa Andreas Pervik 
avskedspredikar och avtackas vid 

det efterföljande kyrkkaffet

Nol kl.11.00

Mässa
Starrkärrs kyrka  kl.18.00

Musikgudstjänst
Trio Acantus; Elisabet Ehlersson, 

Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson, sång. 

Vladimir Masko, orgel och piano.

Söndag 29 augusti 
i Starrkärrkärr-Kilanda församling
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Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse

Tel 0520-66 12 33

DYGNET RUNT

• TRYGGHET •   
• OMSORG •   

• KOMPETENS •

Med anor från 1932

Predikoturer
Fiadelfi aförsamlingen
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 25/8 kl 19, Bön och 
lovsång. Sönd 29/8 kl 11, 
Missionsgudstjänst Marcus 
Green. Onsd 1/9 kl 19, Bön 
och lovsång.

Älvängens missionskyrka
Sönd 29 aug kl 11, Guds-
tjänst Anne-Marie Sven-
ninghed. Sång: Caroline 
Stenfors, Andreas Hector. 
Tisd 31 aug kl 19, Styrel-
sen. Torsd 2 sept kl 18.30, 
Tillsammans i bön.

Surte missionskyrka
Fred 27/8 kl 18.30, Spel 
och fi lmkväll för alla med 
fi ka och andakt. Sönd 29/8 
kl 11, Samlingsgudstjänst 
Per Kjellberg. Musikkåren. 
Servering.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen
Alafors pingstkyrkan
Tisd 31/8 kl 17, Stickgrup-
pen. Torsd 2/9 kl 18, Bön o 
samtalsmöte, Ohlins.

Smyrnaförsamlingen
Älvängen
Tisd 24 aug kl 8-9, Bön. 
Fred 27 aug kl 19, Green-
house (åk 7 och uppåt) 
– Grillning hos Forsbergs. 
Lörd 28 aug kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
29 aug kl 11, Gudstjänst 
med missionärsbesök från 
Indien och Japan. Kl 17, 
Sång & musik i Smyrnapar-
ken, medverkan av pastor 

Dante Bernaducci från 
Italien. Grillning. Inomhus 
vid dåligt väder. Månd 30 
aug kl 8-9, Bön. Kl 20-21, 
Bön. Tisd 31 aug kl 8-9 
Bön. Kl 20-21, Bön.

Nödinge församling
29 aug 13:e ef Tref kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst R 
Bäck. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Mässa R Bäck. Onsd 
1 september kl 11, Fridhem 
Gudstjänst Hultén.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Kl 14, Finsk guds-
tjänst. Tisd kl 8.30, Mässa 
i församlingshemmet, 
Westergaard. Onsd kl 15-
16.30, Ekumenisk samling 
i Missionskyrkan. Onsd kl 
18.30, Mässa, Isacson. Fred 
kl 18, Mässa, Kristensson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 25 aug kl18.30, Spå-
rarscout/Upptäckarscout 
Terminsstart. Onsd 1 aug. 
kl 18.30 Äventyrsscout/
Tonår.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 29 aug 
kl 10, Mässa B Broman. 
Hålanda sönd 29 aug kl 12, 
Gudstjänst B Broman. S:t 
Peders sönd 29 aug kl 10, 
Gudstjänst V Wetterling. 
Ale-Skövde sönd 29 aug kl 
12, Gudstjänst V Wet-
terling, kyrkkaffe. Tunge 
sönd 29 aug kl 17, Mässa V 
Wetterling.

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

Ett varmt och innerligt 
tack till Er alla som
hedrat minnet av

vår Älskade

Trädgårdsmästare
Ingemar Svensson
vid hans bortgång. För 
de vackra blommorna, 
gåvorna till Cancerfon-

den.

Ett speciellt tack till 
Alebygdens Bouleklubb, 
Lokala Hyresgästfören-

ingen,
Johan och Anders 

på begravningsbyrån.

EWA
Helena och Annika

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes. 
28-8-10

Marjatta Berndtsson

Margot Martinsson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1920 och efterlämnar 
sonen Per-Arne, svärdot-
tern Kristina och barnbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.
 
Bengt Strandberg, Alafors-
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar svågern Gunno 
med familj som närmast 
sörjande.
 
Antonina Kuivanen, Surte 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar syskonbarnen
Olavi och Anneli med famil-
jer som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Sonja Ivarsson.  I Norums kyrka hölls 
tisdagen 17 augusti begravningsgudstjänst 
för Sonja Ivarsson, Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Andreas Hernqvist.
 
Elsa Andersson. I Nödinge kyrka hölls 
onsdagen 18 augusti begravningsgudstjänst 
för Elsa Andersson, Nödinge. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.
 
Aili Karvonen. I Starrkärrs kyrka hölls 
onsdagen 18 augusti begravningsgudstjänst 
för Aili Karvonen. Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.
 

Stig-Arne Andersson. I Surte kyrka hölls 
onsdagen 18 augusti begravningsgudstjänst 
för Stig-Arne Andersson, Surte. Offi ciant 
var komminister Reine Bäck
 
Maria Jonasson. I Nödinge kyrka hölls 
fredagen 20 augusti begravningsgudstjänst 
för Maria Jonasson, Göteborg. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Tony Ellström
vid hans bortgång, för

blommor, brev,
telefonsamtal, för den

vackra kistdekorationen
samt för alla vackra

blommor vid hans bår
och för alla minnes-

gåvor, vill vi framföra
vårt varma och innerliga
tack. Ett särskilt tack till

Kh. Harry Hultén  och
Pelle Dahlberg för de

fina orden.

INGA
Bo

Kerstin

Min kära Mamma
Svärmor, Farmor

och Gammelfarmor

Margot
Martinsson
* 5 januari 1920

har i dag stilla insomnat.

Älvängen
11 augusti 2010

PER-ARNE
Jens

KRISTINA
Åsa med familj
Ola med familj

Övrig släkt och vänner

Vila i ro

Begravningen äger rum
i stillhet.
–––––––

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

avd. Jutabo för god
omvårdnad.

Vår Käre

Bengt
Strandberg

*26/7 1917

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Alafors
12 augusti 2010

SVÅGER med familj
Övrig släkt och vänner

Så kom en afton en
stilla vind

och smekte ömt Din
trötta kind

Liksom ett ljus som
blåses ut

Din levnadsdag har nått
sitt slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 1
september kl. 13.30 i

Starrkärrs kyrka. Efter
akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
måndagen 30 augusti.

Döda

Min älskade Maka 
Vår kära lilla Mamma 

Syster, Dotter och ”Mia”

Marie Larsson
* 9/6 1961

har i dag stilla 
lämnat oss.

Älvängen 
8 augusti 2010

ÅKE
JONAS 
DANIEL 
ANNICA 

Inger och Roy 
Roger och Susanne 

Mattias, Patrik, Amanda 
Katarina och Morgan 

Johan, Robert, Camilla 
Övrig släkt och vänner

Minneshögtiden äger 
rum fredagen 

3 september kl. 13.00 
vid Minneslunden 

på Starrkärrs kyrkogård. 
Hedra gärna minnet av 

Mia med en gåva till 
Cancerfonden 

tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till berörd
personal på Kungälvs 

sjukhus för god 
omvårdnad.

För alla bevis på varmt
deltagande vid vår

Käras

Alice Andersson
bortgång, för vackra

blommor vid hennes bår
samt för minnesgåvor

vill vi till släkt och
vänner framföra vårt

varma tack.

Elsa
Syskonbarn
med familjer

Till minne 

Till minne av
vår Älskade och Kära

Florence Finlöv
Född 16/6 1950

som idag skulle
ha fyllt 58 år.

Saknaden och längtan
är stor efer Dig

Vi möts igen

Kjell
Barnen med familjer

Vår käre Son och Bror

Roine Andersson
* 1/9 1961

+ 28/8 2009

Ett år har gått i Sorg 
och saknad 

I våra hjärtan och 
minnen finns du 

alltid hos oss

Älskade Roine

Mamma & Conny
Carina, Peter, Dennis & 

Cecilia

Övrigt
Den flicka som tog hand 
om en trafikskadad katt i 
november förra året i Präst-
alund på väg mot grunne 
där Naturstigen korsar 
vägen och skogen övergår i 
ängsmark. Jag skulle vara så 
tacksam om du ville ringa 
mig, är troligen ägare till 
denna katt.

0303-74 60 23
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bilar köpes fr. 500-50000-kont. 
Allt av intresse. Äv. husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Dödsbo på rot med röjning &
städning. 20 års erfarenhet.
Kontant betalning.
tel. 0709-93 80 99

Person & Transportbilar. Allt 
av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

SÄLJES

Gullig Kanin ca 2,5år. Röd och vit. 
Säljes inkl bur och tillbehör. 400 :-
tel. 0706-84 14 90

Mountainbike - ny, 700 kr. 
Motionscykel som ny, 800 kr.
tel. 0707-53 33 63

Söta, rumsrena kattungar 
säljes.

tel. 0760-50 99 85
el. 0303-74 51 02

3:a säljes på Björkv. BRF. Ledet 
i Alafors. BV med mysig ute-
plats. Hyra 3256 kr/mån. Ring vid 
intresse.
tel. 0736-32 12 78

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Hösilage analyserat. Väl förtor-
kat före pressning i flexkammar-
press. Vikt ca 360kg. Pris: 390:- + 
moms.
tel. 0708-88 54 57

UTHYRES

2 ROK i Alvhem. Ca 75 m2. Hyra 

5500kr inkl. el.
tel. 0737-31 23 80

ÖNSKAS HYRA

Hus önskas hyra i Ale av skötsam 
familj. Bra referenser kan lämnas.
tel. 0709-99 26 29
el. 0303-74 62 18

ÖVRIGT

Garageförsäljning. När vi flyt-
tade hit till Älvängen visade det 
sig att vi fick en hel del över, 
som vi inte hade användning för. 
Därför slår vi oss ihop och ordnar 
en garageförsäljning på Göte-
borgsv. 49 Älvängen. Onsd 26/8, 
Torsd 27/8, Fred 28/8. Kl 12-19. Väl-
komna!

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Fönsterputs? Abonnera på utvändig 
fönsterputs. Avdrag för hushållsnära 
tjänster. F-skatt. KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

Husmålning halva priset! 
ROT-avdraget betalar resten. Sista 
året? Hög kvalitet, låga priser.
tel. 0730-27 06 50

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsredovis-
ning, löner, bokslut samt deklaratio-
ner. Innehar F-skatt sedel. ME Con-
sult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

Fönsterputs! 15 års erfarenhet, 
F-skatt. Ring Uno.
tel. 0704-42 61 53

STÄD
Passa på att utnyttja avdrag på hus-
hållsnära tjänster. Flyttstäd, veck-
ostäd, storstäd, byggstäd, kontors-
städ, trappstäd, fönsterputs m.m. 
Goda referenser kan anges. Innehar 
F-skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
 

Ales hemstäd Flyttstäd, visnings-
städ, röjning, bortforsling, storstäd, 
dödsbostäd, byggstäd, veckostäd, 
trappstäd, kontorstäd, fönsterputs, 
golvvård, F-skatt och försäkringar 
finnes. Ring Helene
tel. 0735-57 77 50

Hemservice Kungälv. Hushålls-
tjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster, träd-
gård.
tel. 0303-57900
www.hemservicekungalv.se

Minigrävare - Minidumper
Uthyres. Från 2 till 16 ton.
tel. 0705-22 08 32
el. 0303-33 75 45

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

Ale-Jennylunds RK
Startar nyb.gr för vuxna Lörda-
gar. Platser finns även i ponny-
grupper.
tel. 031-98 25 00
www.ajrk.se

Hyr65plus.se
Hyr en pensionär av oss!
Bygg, måleri, golv, el-behörighet, 
städ, trädgård. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Hyr65plus.se söker seniorer 
inom snickeri, målning, murning 
och trädgård mm. Ring:
tel. 0738-14 04 57

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis!
Sara

på 8-årsdagen
den 19 Augusti 2010
Många kramar från

Mormor, Morfar, Mamma, 
Pappa & Daniel

Grattis vår älskade
Vera

på 1-årsdagen 20/8
Pussar & Kramar

Mamma, Pappa & Leah 

Minna Jaanson
9 år 28/8

Du är det finaste vi vet.
Att vi älskar dig 

är ingen hemlighet.
Vilken tur att vi fick just dig 
som är en sådan toppen tjej

GRATTIS
Mormor & Morfar & Agnes

Grattis vår älskade
Casper Wall
på 4-årsdagen

önskar
Mamma, Pappa, Ellen,

Farmor, Farfar,
Mormor & Morfar

Grattis
Cassandra

önskar
Pappa, Maria, Tove, Jonas, 
Emilia, Farmor & Farfar

Grattis vår lilla 
prinsessa 

på 4 års dagen 
önskar 

Mamma, Pappa, Gudny Helga och Nougat

Grattis!
Robin

Hoppas du fick en bra 
födelsedag.

Hipp Hipp Hurra
på din 23-årsdag!

önskar oss

Vi vill gratta
Linnea Johansson

i Bohus
På 3-årsdagen

den 3 September
Farmor & Farfar

Vigda 
Vi har gift oss

Fredrik Hellqvist &
Mikaela Andersson

Lördagen 21 Augusti 2010
Vittnen, Robert Andersson 

& Viktoria Hellqvist
Vårt efternamn 
blir Hellqvist

Veckans ros 
Veckans ros vill vi ge alla 
som på olika sätt bidrog till 
vår lyckade hembygdsdag. 
Alla vinster i våra lotteri är 
utlämnade.

Skepplanda 
Hembygdsförening

Veckans ris 
Till LN 70 i Lödöse som fortfarande efter flera år inte har 
gjort iordning tingbergsskolans skolgård. Nu börjar snart 
skolan igen och barnen har fortfarande inte fått någon ny 
fotbollsplan och nytt grönområde att vara på sen det togs 
ifrån dem för att bygga en ishall, som visst är bra, men 
barnen vistas på skolgåden ca 200 dagar/år. Det ser bedröv-
ligt ut. Skärp er!

"Upprörda föräldrar"

Jag vill ge alla mina fröknar på förskolan Kristallen i 
Alafors en stor KRAM och säga TACK för all omtanke 
- tid - värme - lärande och trygghet ni givit mig under 
mina ca 4 år hos er. Mamma och pappa har känt stor 
tillit och lugn alla dagar de lämnat mig hos er! Saknar 
er redan!

Hälsningar från Arwid, snart skolgrabb!

Tack

Födda

I raketfart kom du
William

Vår son & Tildas lillebror
Nol 21/6 - 2010

Jessica & Andreas Bornviken

Övrigt
Sett denna moppe!
Mörkblå/orange 

PEUGEOT XRACE 
saknas. Blev stulen natten 
mellan 19/8-20/8 på fre-

dingsväg i Alafors. Om du 
skulle se, hitta den eller vet 
något om den. Ring gärna 

någon på (hittelön):
0303-74 26 46
0705-92 37 15
0703-63 01 24
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

5 2
9 1 3 2 7
7 4 8 1 9 6

7 3 8 9
1 6 5 3

4 7 2 1 5
8 5 6

4 9 3 1 7 2
9 2 1 3 4

7 4 8 2
9 6 2

1 7 6 4 5
6 8 5 4 1
1 2 7

3 9 6
7 9 1

5 2 3
6 8 4 1 2 9
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Sportlife på Ale Torg fl yller 1 år, detta fi rar vi med 
glada priser på kontankorten och dessutom....

TTTTRRRRÄÄÄÄNNNNIIIINNNNGGGGSSSSTTTTRRRREEEENNNNDDDDEEEERRRR

 O R I G I N A L E T M E D L I C E N S I E R A D E I N S T R U K T Ö R E R !
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ZUMBA
Populärt danspass 
med glädje 
och energi.

KOM OCH TESTA MRL 
Mage Rumpa Lår.

INDOOR WALKING
Hitta motivationen
tillsammans.

KR/MÅN

18 MÅN AUTOGIRO

KAMPANJ!

VVVVÄÄÄÄRRRRDDDDEEEEPPPPAAAAKKKKEEEETTTT FFFFÖÖÖÖRRRR 1111666655551111 KKKKRRRROOOONNNNOOOORRRR IIIINNNNGGGGÅÅÅÅRRRR!!!!
TECKNA NU OCH FÅ: BONUSPAKET  TECKNA NU OCH FÅ: BBOONNUUSSPPAAKKEETT 
Du får: väska, vattenfl aska, handduk, give-away-card, 
10-kort sol och vattenmassage värde 500:-
Gäller vid tecknande av årskort.

EEERRRBBBJJJUUUDDDAAANNNDDDEEE

KONTANTKLIPPET
SILVERKORTET

 KR
Ord.pris 4200:- Begränsat antal kort, 

först till kvarn, säljes tom 29/8-10

KONTANTKLIPPET
GULDKORTET

 KR
Ord.pris 4740:- Begränsat antal kort, 
först till kvarn, säljes tom 29/8-10

ETT KORT TVÅ ARENOR!
TRÄNA I BÅDE ÄLVÄNGEN & NÖDINGE!

EEEEEETTTTTTTTTT KKKKKOOOOORRRRRTTTTT TTTTTVVVVVÅÅÅÅÅÅÅ AAAAARRRRREEEENNNNOOOORRRR!!!!

...  
söndag 29 augusti kl 12-19
Provkör vår anläggning!
Häng mé på ett pass!


