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

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

Förmiddagskaffe med egen kaffekorg i Tegneby 
församlingshem, där vi också fi rar en andakt.
 
Mollösund - hembygdsmuseum med guide.  
Lunch kl 13 på Sjögården, Ellös. 
Besök på Mollösundsljus.
Eftermiddagskaffe på egen hand i Stenungssund 
samt besöka Garn & hantverkshuset den som vill.
 
Åter i Ale vid 18-tiden.

Förmiddagskaffe med egen kaffekorg i Teegneby

Orust för en dag

Kostnad: 200 kr/person
Anmälan till församlingsexpeditionen
senast den 9 maj, tel 0303-444 000.

Frågor, kontakta Ulrika L Andersson, 
diakon, tel 0303-444 022

Syföreningens resa 2011

25 maj25 maj

Avresa 
Älvängens busstation kl 8.00
Alafors busshållplats 
 vid Kommunhuset ca 8.10
Nol 
 vid Brandstationen/Life träningshus
  ca kl 8.15

Kom i god tid! 

Torsdag 28 april hade 
Skepplanda Hålanda SPF 
sitt sista månadsmöte före 
sommaren. Underhöll oss 
gjorde Smepojkarna med 
bravur. Det var ett av de 
bästa uppträdena vi haft. 

Efter goda smörgåsar och 
kaffe informerades vi om 
sommarens aktiviteter. Bou-
larna vill gärna ha fler med-

lemmar till Forsvallen mån-
dagar och fredagar. Lott-
dragningen gjorde många 
vinnare glada och vi önskade 
varandra en trevlig sommar. 
Nästa månadsmöte blir den 
25 augusti. Blodtrycksmät-
ningen tar sommaruppehåll 
mellan juni och augusti.

❐❐❐

Gäst vid Aktiva Seni-
orers aprilmöte var 
PK Mahanandia, 

som berättade om sitt liv 
som kastlös i Indien. En ma-
kalös berättelse om kärlek 
och kultur, fylld med med-
mänsklighet.

PK föddes i delstaten 
Orissa. Familjen stod ut-
anför kastsystemet, trots 

att det officiellt avskaffades 
1950. Modern var konst-
när och det ville PK också 
bli. Hans pappa satte honom 
i skola. Då han var ”oren” 
fick ingen vidröra eller leka 
med honom. Han fick sitta 
utan tak och lyssna på un-
dervisningen utom vid in-
spektion. I femte klass 
spådde byns astrolog i ett 

palmblad att han skulle gifta 
sig med en flicka, som inte 
kom från landet. Hon skulle 
vara musikalisk, äga ”djung-
el” och vara född i oxens 
tecken.

PK var duktig i skolan 
och fick ett stipendium, 
som möjliggjorde studier i 
New Dehli. Stipendiet kom 
mycket sporadiskt och han 

Eva Börjesson, Ölanda har 
avlidit. Född 1928 och ef-
terlämnar maken Nils-Eric, 
sönerna Lars-Göran och 
Lennart samt barnbarn som 
närmast sörjande.

Christer Ädel, Alafors har 
avlidit. Född 1944 och efter-
lämnar makan Ei-Britt samt 
barnen Conny, Tomas och 
Robert med familjer som 
närmast sörjande.

Sven Claesson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar makan Maj-
Britt samt barnen Bettan 
och Agneta med familjer 
som närmast sörjande.

Susann Sylvi Steinshamn, 
Nödinge har avlidit. Född 
1983 och efterlämnar moder 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Karin Hedlund, Bohus har 
avlidit. Född 1921 och ef-
terlämnar maken Sven samt 
barnen Håkan och Inger 
med familj som närmast 
sörjande.

Dödsfall
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En teckning förändrade hans liv
levde ett kringflackande 
och deprimerande liv med 
flera självmordsförsök En 
dag tecknade han ett por-
trätt av en ljushyad kvinna i 
en kortege, och överlämna-
de skissen. Kvinnan i bilen 
var Valentina Tersjkova, den 
första kvinnliga kosmonau-
ten. Plötsligtblev PK känd. 
Han ombads att porträtte-
ra Indira Gandhi, som ville 
hålla sig väl med de kastlösa 
inför nästa val.

I december 1975 kom en 
ung ljushårig kvinna och 
ville bli porträtterad. Det 
var något särskilt med den 
flickan, som återkom för 
porträttering ytterligare två 
kvällar. PK tänkte på astr-
logen, tog mod till sig och 
undrade om hon var född 
i oxens tecken, om hon var 
musikalisk och om hon ägde 
”djungel”. Hon svarade ja 
på samtliga och PK frågade 

om hon ville gifta sig med 
honom. Även flickan, Lotta, 
tyckte att allt stämde och de 
reste till Pks hemby för att 
få pappans välsignelse.

Lotta åkte hem till Sveri-
ge. De brevväxlade i ett och 
halvt år innan längtan blev 
för stark. PK sålde allt han 
ägde och köpte en cykel. 
Trots att han fått bostad, po-
lisbeskydd och berömmel-
se tjänade han inte mycket. 
Efter fem månaders resa och 
möten med många hjälp-
samma människor fick PK 
återse sin stora kärlek.

Nu gällde det att lära 
sig språket, att söka arbete 
och att smälta in i det nya 
landet. Något som inte var 
så lätt med alla kulturkrock-
ar, som uppstod. Idag ar-
betar PK som bildlärare på 
Engelbrektskolan i Borås, 
han driver sedan flera år ett 
skolprojekt för kastlösa barn 

och är delstaten Orissas kul-
turambassadör i Sverige.

Även lite information fick 
hinnas med.

Sjögården i Ellös erbju-
der aktiviteter. Vi påmindes 
om resan till Oslo respektive 
påskliljeodlingen. Boulespe-
let startar kl.17.00. Skåne-
resans program läggs ut på 
hemsidan i sommar. Boken 
Naturens pärlor finns att 
inköpa.

Dagens insamling gav 
4472 kr. Dessa överläm-
nades till skolprojektet i 
Orissa och PK, mannen som 
så fängslande berättat om 
sitt liv med både allvar och 
komik.

Inga Isaksson

Månadsmöte hos 
Skepplanda Hålanda SPF


