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

www.mittiale.se - 0303-444 000

Förmiddagscafé
i Starrkärrs församlingshem 

torsdag 24 feb kl.10-12

Bullar, Böner 
& Bruna ben
Dagens gäst är 
Per-Martin Andersson 
som berättar om att 
vara präst på Teneriffa.
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GUNTORPS MISSIONKYRKA

VÄLKOMNA!

Söndag 27 feb kl 16

Daniel Kindbom 
berättar i ord och bild om 

Ankarstiftelsen
- En hjälporganisation som 

verkar i Sydamerika och Asien

Högaktuellt - intressant

Aftonbön: Anne-Marie 
Svenninghed

Servering. 
Inget inträde men kollekt 

till stiftelsen.
(Se artikel i dagen tidning)

Första upplagan av frå-
gesporttävlingen mellan 
kommunens sex pensionärs-
föreningar blev ju en succé. 
Den blev mycket spännande 
och man fick använda två 
utslagsfrågor för att skilja 
de tävlande åt. Vinnare blev 
kanske oväntat Alebygdens 
RPG med Daniel Höglund i 
spetsen.

SPF Alebygden, som 
föll med flaggan i topp, 
är revanschsugna och har 
legat i hårdträning. SPF 
Skepplanda/Hålandas nye 
ordförande Laila Johansson 
har lovat att bjuda ett bättre 
motstånd. Nu gäller det 
allvar.

Allt talar för en spännande 
tillställning. PRO-pojkarna 
spelar och Kent Carlsson är 
speaker. Han manar även på 
hejarklackarna. Hans Åström 
uppmanar sina medlemmar 
att skriva nya hejaramsor 
för att bjuda Märta-Stina 
Dahlberg i PRO Ale Norra 
stången. Kom till Medbor-
garhuset den 21 mars och 
heja på era klubbkamrater.

Lennart Mattsson

Dags för Ale AllvetareDags för Ale Allvetare

Fjolårets succétävling mellan kommunens pensionärsfören-
ingar, Ale Allvetare, är tillbaka. Måndagen den 21 är det åter 
dags för frågesport i Medborgarhuset, Alafors. Kent Carls-
son kommer att vara konferencier och Märta-Stina Dahlberg 
lär göra sitt yttersta för att heja fram PRO Ale Norra.

Nu på söndag, den 27 
februari, blir det en intres-
sant samling i Guntorps 
missionskyrka.

Då kommer Daniel 
Kindbom, barnbarn till den 
legendariske Henry Kind-
bom.

Daniel arbetar som lärare 
i Karlsborg, men är även en 
drivande person i Ankar-
stiftelsen. Denna stiftelse 
startade för 15 år sedan, och 
samlar in medel till att bygga 
skolor, fotbollsskolor, hälso- 
och sjukvårdinsatser, vat-
tenprojekt, stöd till barnhem 
och gatubarn, mikrolån med 
mera till fattiga befolknings-
grupper i Sydamerika som 
Colombia, Brasilien, Peru 
och Bolivia. I Asien sker 
arbetet i Afganistan, Pakis-
tan och Malaysia.

För närvarande är cirka 

60 personer ute på de olika 
platserna och hjälper till 
med biståndsarbetena. Själv 
har Daniel varit ute över 
trettio gånger och deltagit. 
Allt detta sker ideellt och på 
egen bekostnad.

Stiftelsen har ett 
90-konto. Pg 90 14 01-1. 
För att få ha ett sådant 
konto måste minst 75 % av 
insamlade medel gå till verk-
samheten. Ankarstiftelsen 
lämnar 99,7 % av de insam-
lade gåvorna, som kommer 
från enskilda, församlingar 
skolor, radiohjälpen företag, 
second hand-butiker med 
flera givare. Bara under 2010 
kom det in över sex mijoner 
kronor.

Bland alla som arbetar för 
Ankarstiftelsen, finns bland 
andra Lill-Babs som tillsam-
man med Lasse Berghagen 

har gett flera konserter till 
förmån för stiftelsen.

Lill-Babs har själv varit ute 
i Amazonas och fått se skolor 
med mera som hon sjungit 
in medel till. På bilden Lill-
Babs och Daniel med en 
liten tjej vid hennes besök 
där. Daniel var tillsammans 
med 14 elever och en lärare 
i höstas ute och byggde upp 
en skola.

Vill du veta mer om 
Ankarstiftelsen? Gå då in på 
www.ankarstiftelsen.com

Mer om allt detta får 
Du ta del av i ord och bild 
på söndag när du kommer 
till Missionskyrkan. Inget 
inträde, men en rejäl kollekt 
tas upp till stiftelsens arbete. 
Servering ordnas.

G H

Från Guntorps HorisontFrån Guntorps Horisont

Daniel Kindbom, drivande person inom Ankarstiftelsen, kommer till Guntorps missionskyrka 
på söndag. Här ses han med Lill-Babs, som har gjort flera konserter till förmån för stiftelsen, 
vid deras gemensamma besök i Amazonas.

Allsångskväll
i Starrkärrs församlingshem 
onsdag 2 mars kl.19-21

Visor i vår-vintertid 
med Lennart Thorstensson dragspel, 
Kjell Johansson gitarr och Magnoliakören från 
Nol under ledning av Tomas Karlsson.
Fika serveras under kvällen för en billig penning.
Fri entré.

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se
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