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Varje fredag är ett ökande medlemmar i SPF 
Alebygden ute och vandrar. Senaste fredagen 
drog 32 vandrare till Älghult. Vi ställde bilarna 
vid södra ändan på Älghultssjön och gick skogs-
vägen upp till Älghult. Här bodde som mest 50 
personer berättade Tage Svensson. Nu bor här 
bara en.

Vi rastade vid dämmet vid sjöns norra ända. 
När vi gjorde denna vandring för två år sedan 
möttes vi av fin gammelskog med massor av 
kantareller lysande mot den mörkgröna mossan. 
Nu hade man avverkat skogen och svamparna 
var borta. Träden låg dock kvar och vi fick en 

strapats promenad som vi inte var förberedda 
på. Det var imponerande att se att alla dock tog 
sig fram.

Nästa vandring blir omkring Ljusevattnet där 
Alf Andersson berättar om traktens historia.

SPF Alebygden hade fått förtroendet att 
arrangera distriktsuttagning i frågesporten 
Hjärnkoll. Sju lag från Norra Älvsborgs distrikt 
av SPF ställde upp.

Vann gjorde SPF Hjorten från Alingsås trots 
att man saknade en deltagare. Hemmalaget kom 
fyra. Segrarna ställer upp i riksfinalen i Borås.

Sjuttio personer hejade på de tävlande och 
eggade dem med hejaramsor och glada tillrop. 
Distriktets ordförande Bengt Englund delade 
ut rosor till deltagare och funktionärer och gav 
arrangemanget mycket beröm.

Lennart Mattsson

Fysiska och psykiska SPF-aktiviteter

Sture Carlsson, Nol har avlidit och ef-
terlämnar syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Sture var född 1934 i Bohuslän på ett 
lantbruk som föräldrarna brukade sam-
tidigt som fadern drev ett mindre åkeri. 
Efter avslutad skolgång blev Sture medlem 
i den tidens ungdomsorganisation som var 
egentligen det enda som fanns på landsbyg-
den, nämligen SLU (Svenska Landsbyg-
dens ungdomsförbund) som var dåvarande 
Bondeförbundets ungdomsförbund.

Avancemanget inom detta förbund 
lät inte vänta på sig. Kommitté och sty-
relseuppdrag blev Stures paroll. Sture 
avancerade till SLU:s distriktsordförande i 
Bohuslän, ett uppdrag som Sture var lyck-
lig över och som han återkom med i sina 
tankar långt upp i åldern.

När Sture blev arbetsvuxen var det en 
del arbetsuppgifter som lockade. I flera år 
var Sture serviceman för stora verkstads-
maskiner, och reste runt i världen med sina 
verktyg för att skruva på rätt muttrar så 
att maskinerna skulle kunna fullgöra sina 
uppgifter. Men hör och häpna Sture hade 
inga nämnvärda språkkunskaper, men med 
viftande med armar och ben gjorde han sig 
förstådd.

Jag frågade Sture många gånger. ”Hur 
många riksting har du närvarit på?” Sture 
kunde inte svara på det. Men svaret blev. 
”Det har varit många” Säkert hade Sture 
rekord i att bevista riksting. Sture kanske 
hade rekordet av alla Centerpartister i Sve-
rige med att ha besökt mest antal riksting.

I slutet av sin arbetsperiod och när pen-

sioneringen väntade flyttade Sture till Nol 
tillsammans med sina föräldrar. Nu tog 
arbetet vid i Centerrörelsen ånyo.  Sture 
blev ordförande i Starrkärrsavdelningen 
och sedermera kassör i avdelningen Södra 
Ale. Men sina krafter ägnade Sture sig åt 
att vara organisatör för Ale Centern som 
var den sammanhållande länken för samt-
liga Centeravdelningar i Ale kommun

I det arbetet gick Sture in med liv och 
lust och med en stor portion av kunnande. 
Undertecknad som var aktiv under flera år 
i Centern arbetade intimt med Sture och 
jag kan verkligen vittna om Stures stora 
förmåga att få oss andra att arbeta. Sture 
matade oss med olika uppgifter såsom sta-
tistik, valargument och mycket annat som 
gjorde att Centern blev en naturlig del av 
den politiska kartan.

Under många telesamtal under årens 
lopp har vi pratat politik och när allianstan-
karna kom in på arenan var Sture skeptisk. 
Han ansåg att Centern var för litet för att 
ingå i så stora sammanhang.

Sture sade många gånger det kommer 
inte att gå bra, vi kommer inte att synas och 
våra idéer kommer vi inte att kunna mark-
nadsföra så att de blir tydliga för väljarna.

Nu är Sture borta. Vi får inte ta del av 
Stures kunnande längre. Vi tackar Sture 
för hans entusiasm, glädje och förmåga att 
ta del av Centerrörelsens nog så viktiga 
uppdrag.

Bengt Englund

”Änglar vakar över mig och jag är aldrig 
ensam. Jag behöver inte vara rädd – 
dom beskyddar mig var dag”.

Så sjunger barnkören glatt och trosfriskt 
på cd-skivan som ofta spelas i vårt hem.

Nästa söndag kallas ”Den helige Mika-

els dag”. Det är änglarnas dag i kyrkoåret. 
Mikael betyder ”Vem är som bud?” Tillsam-
mans med bland annat kollegorna Gabriel 
och Rafael hör han till de förnämsta äng-
larna. Han visar hur man kan vara tuff mot 
ondskans makter när han strider med draken 
(Satan).

Änglar omnämns 300 gånger i Bibeln, ofta 
vid särskilt dramatiska tillfällen. Vi möter 
den himmelska hejarklacken vid Jesu födelse, 
uppståndelse och himmelsfärd. Hela Bibeln 
säger oss att det finns en osynlig värld olik 
den vi kan se med ögonen. Där omges bud 
av en oräknelig skara änglar – andeväsen som 
tjänar bud med mottot ”Alltid redo”.

Många människor har erfarenhet av äng-
larnas närvaro och omsorg. De är skapade, 
precis som vi, men tycks utan problem röra 
sig mellan tiden och evigheten. 

Varje ängel är en personlighet. Särskilt 
Jesus talar om en särskild änglagrupp. Den 
finns alltid omedelbart nära de små barnen. 
Jesus uppmanade allvarligt till ett speciellt 
ansvar för barnen.

”Se till att ni inte föraktar någon av dessa 
små. Jag säger er att deras änglar i himmelen 
alltid ser min himmelske faders ansikte”. 
Mat. 18:10.

Man får alltså inte ta det lätt med någon 
enda liten människa, det må vara ett litet 
barn eller någon av dem vi betraktar som de 
ringaste på jorden. De är oändligt dyrbara i 
Guds ögon.

I Mikaelidagens kamp mellan Gud och 
Satan tänker vi gärna på de små barnen. Till-
sammans med Guds änglar har vi ett ansvar 
för våra barn. Guds rike hör till dem. Därför 
får man inte förakta dem eller leda dem fel.

AnneMarie Svenninghed
Pastor i Älvängens och Guntorps missionsförsamlingar 

Betraktelse

Minnesord

Änglar – finns dom?

0303-444 000www.mittiale.se

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

”Maan korvessa kulkevi””Maan korvessa kulkevi” 
-Musiikkiseurat, teemana enkelit. 

Kirkkokahvit.
Pappi Satu Rekola, 

muusikko Tuuli Ekenberg.
Älvängenin sininen kirkko 

(ICA:n takana)
Lauantaina 1/10 klo 16.00 

Tervetuloa laulamaan!

Finsk musikgudstjänst, 
tema ”Änglarna”. Kyrkkaffe.
Komminister Satu Rekola, 
musiker Tuuli Ekenberg.  
Blå kyrkan i Älvängen, 

lö 1/10 kl 16.00 Välkommen!

Den helige Mikaels dag
söndag 2 oktober

Starrkärrs kyrka kl. 11.00

Ekumenisk mässaEkumenisk mässa
Predikan av pastor Sigvard SvärdSigvard Svärd

Söndagsskola för barnen,
Lovsångsdans, körsång och

kyrkkaffe i kyrkan.
Mässan leds av 

kyrkoherde Björn NilssonBjörn Nilsson

Nu har

gospelkörengospelkören 

i Älvängens blå kyrka kommit igång!

Välkommen alla “gamla” 
och nya körsångare. 

Vi övar på torsdagar 19.00-21.00 
Körledare: Johanna Forsberg 

tel. 070-5795853

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

FRUKOSTCAFÉ 
För kvinnor 

Skepplanda församlingshem  
lördag 1 oktober kl 9-11 

Frukostkostnad 40 kr/person - 
ingen anmälan 

Kristina Carlsson - arkeolog  - 
”Med historia kan vi bygga vår 

framtid” 

VÄLKOMNA! 

Centerledare har gått ur tiden

Höstens första månadsmöte i SPF Götaälv-
dalsbygden hölls den 22 september. Mötet in-
leddes med information av Lilla Edets kom-
muns socialchef Sven Bergelind. Han visade 
en skiss på de kommande seniorbostäderna 
i Lilla Edet. Inflyttning beräknas ske 2012, 
men redan nu går det att anmäla sitt intres-
se. En förutsättning för att kunna få en lägen-
het är att hyresgästen är minst 70 år, för par 
ska åtminstone en vara 70 år eller mer. I an-
slutning till bostäderna kommer det att finnas 
restaurang, hemtjänst och annan service.

Efter en stunds samvaro med kaffe berät-
tade Ulla-Britt och Robert Kvist om deras 
tid i Japan i början av 1980-talet. Vistelsen i 
Japan varade i cirka fem år. Ulla-Britt visade 
också några saker som hon tagit med hem, 
några köpta, några gjorda av henne. Robert, 
som då arbetade åt Volvo Personvagnar, be-
rättade hur det var att vara chef över några 
hundra japaner.

Som avslutning på eftermiddagen genom-
fördes den sedvanliga lottdragningen. 

❐❐❐

Mötesdeltagarna fick ta del av vackra japanska ting.

Ulla-Britt Kvist berättade Ulla-Britt Kvist berättade 
om sin tid i Japan.om sin tid i Japan.

Månadsträff hos SPF Götaälvdalsbygden


