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STARRKÄRR. Nyfikna 
och förväntansfulla.

Förskoleeleverna på 
Ahlafors Fria Skola 
hade stora ögon när 
de klev in i Starrkärrs 
kyrka i torsdags morse.

Församlingspedagog 
Solveig Markebo San-
dersson och organist 
Sabina Nilsson mötte 
upp för att visa runt i 
den mäktiga byggnaden.

För att få lära känna kyrkan 
och de saker som finns inuti i 
den bjuder Starrkärr-Kilanda 
Församling in förskoleklasser 

till guidade visningar.
– Vi öppnar våra kyrkor i 

Starrkärr, Älvängen och Nol 
för den här typen av studiebe-
sök, förklarar Solveig.

Informationsstunden är 
pedagogiskt upplagd. Sol-
veig och Sabina har sällskap 
av kyrkråttan Kärris. Barnen 
får följa råttans spår som leder 
dem till bland annat orgeln, 
dopfunten, predikstolen och 
så vidare.

– Vi upplyser barnen om 
vad de olika sakerna i kyrkan 
används till och de får chansen 
att ställa frågor, säger Solveig.

Eleverna fick använda alla 

sina sinnen under besöket i 
Starrkärrs kyrka. Rundvand-
ringen avslutades med en 
gemensam fruktstund.

– Detta sker på ett väldigt 
objektivt sätt. Många barn 
kommer i kontakt med kyrkan 
genom dop, konfirmation, 
begravning och så vidare. Här 
får de chansen att få svar på 
sina funderingar och kyrk-
råttan sätter fart på fantasin, 
avslutar Solveig Markebo 
Sandersson.
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I STARRKÄRR KYRKA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sabina Nilsson spelade både orgel och blockflöjt för eleverna från Ahlafors Fria Skola.

Kyrkråttan Kärris satt tryggt på Solveig Markebo Sanderssons axel när hon berättade om 
kyrkan och dess inventarier.

Aktiva Seniorers stämma 
för år 2011 ägde rum den 23 
februari. Ordförande för mötet 
var Ann-Marie Ahlgren med 
Eivor Hermansson som 
sekreterare. Dessa båda damer 
ledde oss snabbt och galant 
igenom dagordningen. Sty-

relsen beviljades ansvarsfrihet 
och omval skedde på samtliga 
poster. Sture Magnusson 
tackade för förtroendet att få 
leda Aktiva seniorer ytterligare 
ett år.

Humlan, Aktivas egen här-
liga sångkör, stod så beredd 

på scenen 
att framföra 
sin signa-
turmelodi 
Humlesurr. 
Den följdes 
av en mycket 
omväxlande 
repertoar, 
som fram-
fördes med 
glädje och 
engagemang. 
Vi fick bland 
annat lyssna 
till den trall-
vänliga Per 
Spelman, 
Nocturne av 
Taube som 
stämningsfull 
kontrast och 
naturligtvis 
Kungälvsvi-

san av Nils Löfberg. Musi-
kerna fick tillfälle att visa sin 
skicklighet i Fredriks gånglåt. 
Ingemar Forssander tog oss 
med till Västergötland, när han 
läste en dikt på dialekt därifrån. 
Körens förträfflige ledare, Rolf 
Gunneflo, avtackades med 
blommor. Idag fick han från 
scenen också motta hyllningar 
inför sin stundande högtids-
dag.

Blommor fick även Inger 
Gunneflo, då hon avtackades 
för många års arbete i kaffe-
kommittén. Till Barncancer-
fonden insamlades totalt 13 
746 kronor, förra året. I januari 
var beloppet 2 237 kronor. 
Festkommittén tog emot 
anmälningar till Aktivas vår-
fest den 9 april. Ingela Steen 
påminde om aktiviteter under 
kommande månad. Bengt B 
lämnade en lägesrapport om 
resorna.

Ännu en trevlig dag i Aktiva 
Seniorer var så till ända. 
Hoppas att några av våra 75 
nya medlemmar tog del av den.

Inga Isaksson

Föreningsstämma med sång och musik

Kommunens pensionärs-
föreningar har tagit ut 
sina respektive lag i frå-

gesporttävlingen Ale Allvetare, 
som äger rum i Medborgarhu-
set den 21 mars.

Så här ser lagen ut:
SPF Alebygden: Marita 

Schmitt, Thomas Elfving och 
Uno Pettersson.

SPF Skepplanda-Hålanda: 
Peter Miller, Anna Sjöberg och 
Claes Ferkinghoff.

RPG Alebygden: Daniel Hög-
lund, Lena Sundelid och Björn 
Sundelid.

PRO Surte-Bohus: Ritva 
Jansson, Hugo Johansson och 
Holger Johannesson.

PRO Nödinge: Elisabeth 
Dahl, Rune Dahl och Stig 
Alfredsson.

PRO Ale norra: Ivar Nielsen, 
Eva Grolander och Lennart 
Holmberg.

Ny domare blir Ing-Britt 
Andersson och ny bisittare 

Åke Björmander.
Allt talar för att fjolårets 

succé inte bara kommer att upp-
repas. SPF Skepplanda-Hålanda 
har trimmat sitt lag och deras 
fanclub övar på hejaramsor. 
De är med andra ord ute efter 
revansch. PRO Ale Norra och 
PRO Surte-Bohus kan ju inte 
finna sig i att Nödinge blir bästa 
PRO-lag och SPF Alebygden, 
som föll på mållinjen mot RPG 
Alebygden, har lovat att detta 
inte skall upprepas. Allt talar 

för en spännande tillställning. 
Förutom äran tävlar man om en 
Alehäst signerad Cecilia Karls-
son.

Det är ju svårt att hitta par-
keringsplatser i Ledet under 
kontorstid. Kontakt har tagits 
med Torbjörn Andersson, Ale 
kommun, som är väl medveten 
om problemet. Han skall försöka 
hitta någon lösning så att vi kan 
klara den stora publiktillström-
ning som väntas den 21 mars.

Lennart Mattsson

Lagen till Ale allvetare klara

Ska SPF Alebygden få sin revansch när Ale Allvetare avgörs 
i Medborgarhuset den 21 mars? 

www.mittiale.se - 0303-444 000
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Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst

13 mars kl.18.00
Damkören Vox feminale 

sjunger bl.a. spirituals, 
D. Ellington och nyskrivet 

av svenska tonsättare
Ackompanjemang: Peter Corneliusson

Dirigent: Sabina Nilsson
Präst: Björn Nilsson
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