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Inga Ahrnberg, Surte har 
avlidit. Född 1924 och ef-
terlämnar sonen Stefan med 
Carina, barnbarn med famil-
jer samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Börje Börjeson, Älvängen 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar dottern Kerstin 
med make Manfred som 
närmast sörjande.

Christer Landgren, 
Älvängen har avlidit. Född 
1942 och efterlämnar 
makan Eva-Britt samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Lennart Andersson, Surte 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar makan Barbro 
som närmast sörjande.

Najda Svensson, Nol har 
avlidit. Född 1946 och 
efterlämnar maken Kjell-
Åke samt barnen Carina och 
Thomas med familjer som 
närmast sörjande.

Kerstin Blomquist, Nol 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar barnen Leif, 
Arne och Ninni med famil-
jer som närmast sörjande.

Dödsfall Döda

Erik Svensson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 11 ja-
nuari  begravningsgudstjänst 
för Erik Svensson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Inez Ekenberg Molan-
der. I Starrkärrs kyrka 
hölls onsdagen 12 januari 
begravningsgudstjänst för 
Inez Ekenberg Molander, 
Alafors. Offi ciant var kyrko-
herde Björn Nilsson.

Elsa Persson. I Hålanda 
kyrka hölls torsdagen 13 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Elsa Persson, Göteborg 
och Hålanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Erik Andreasson. I Lundby 
nya kyrka hölls torsdagen 
13 januari begravningsguds-
tjänst för Erik Andreasson, 
Ölanda och Klockarängen. 
Offi ciant var komminister 
Måns Christensen.

Min älskade Make
Vår käre

Pappa, Svärfar
och Morfar

Gerhard
Larsson

* 6/1 1935

har i dag efter en tids
sjukdom lämnat oss i

sorg och saknad

Blinneberg
3 januari 2011

ULLA
HELÉNE och BENGT

David
Syster med familj

Övrig släkt och vänner

Jag drömmer jag
vandrar i skog och
mark

Jag drömmer jag åter är
frisk och stark

Jag vill inte vakna ur
dröm så skön

Ack låt mig få sova, det
är min bön

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
27 januari kl. 13.00 i

Skepplanda kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 25 januari. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till
Cancerfonden

tel. 020-59 59 59.

Betraktelse

Ett gott nytt år!
Så skrev vi på julkor-

tet, kanske av gammal 
vana. Men om vi 

tänker efter är det ju det 
bästa vi kan önska varandra. 
Har det nya året börjat bra, 
har vi mycket att tacka Gud 
för. Gåvan som födes i Bet-
lehem vill ju vara med oss 
hela året, även när vi inte 
kan se Hans närhet, finns 
det hopp ändå. Söndagens 
bibeltext handlar om tron på 
Jesus, Matt. 8:5-13. Den ro-
merska officeren hade hört 

att Mästaren var på väg in i 
Kapernaum, han gick fram 
och begärde hjälp för sin tjä-
nare som var sjuk och för-
lamad. Skall jag då komma 
och bota honom? fråga-
de Jesus lite avvisande. Tron 
växte i officerens hjärta när 
han i ödmjukhet säger: Bara 
ett ord från dig räcker, så 
blir min tjänare frisk. Jesus 
blir förvånad över tron hos 
mannen, inte ens bland sina 
egna hade han sett något 
liknande. Du kanske inte be-

söker kyrkan så ofta? Pröva 
den enkla bönen i Jesu 
namn, kanske du får samma 
svar på bönen som office-
raren. Som du tror skall 
det ske dig. I samma stund 
blev tjänaren frisk. Aposteln 
Paulus skriver: Jag skäms 
inte för evangeliet, det är en 
Guds kraft som räddar var 
och en som tror. Rom 1:16.

Pastor Leif Karlsson
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Vår kära lilla Mamma
Farmor och Mormor

Kerstin
Blomquist

* 18/11 1927

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nol
10 januari 2011

LEIF och HEIDI
Annica

Karin och Bernie
Lena
Robin
ARNE

Jonas och Terese
NINNI och EGON
Malin och Marcus

Mattias
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Mors trötta huvud har 
lagt sig till ro

Tankar och oro fått 
vika

Nu har Du gått till ett 
sällare bo

Att med Far                
tillsammans få vila

Men vi som stod Dig 
nära

Vår saknad den är stor
Från alla Dina kära
Vårt tack och sov i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
1 februari kl. 14.00

i Bergsalen, Kungälv.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i Kyrkstugan. O.s.a till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 28 januari.

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

Sång och rytmSång och rytm är något som de fl esta 
gillar och som mycket små barn kan ta till 
sig redan i magen. Därför inbjuds Du och Du och 
Ditt Ditt barn till SjungaGunga. 

Gruppen vänder sig till barn som är ca 
2-9 månader. Vi sjunger gamla och nya 
sånger, både kristna och andra och prövar 
lite rytmik. 
Du vet väl att Ditt barn tycker att Du har 
världens vackraste sångröst världens vackraste sångröst ?

Ny grupp startar 25 januari! 
Vi träffas 12 gånger på tisdagar 9.30-11.00 
i Starrkärrs församlingshemi Starrkärrs församlingshem. 
Max 12 deltagare. Enkel fi ka à 10 kronor.

Välkommen med frågor och anmälan till: 
Solveig Markebo Sandersson Solveig Markebo Sandersson 
0303-444033, 
solveig.markebo@svenskakyrkan.se

NÅGRA FÅ PLATSER KVAR!OBS!

Jan Berglund. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 13 
januari begravningsguds-
tjänst för Jan Berglund, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Andreas Pervik. 

Ingvar Järeman. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
14 januari begravningsguds-
tjänst för Ingvar Järeman, 
Båstorp. Offi ciant var kyrko-
herde Vivianne Wetterling.

Jordfästningar

ÄLVÄNGEN. Ett akti-
vitetshus i dess rätta 
bemärkelse.

Före detta dagcentra-
len i Älvängen är den 
givna mötesplatsen för 
många pensionärer.

Det nya året inled-
des med en välbesökt 
grötfest.

Brukarrådet och pensionärs-
föreningarna ser till att det 
är liv och rörelse på aktivi-
tetshuset i Älvängen. Caféet 
håller öppet varje vardags-

förmiddag och besökarna är 
många.

– Det utgör en naturlig 
träffpunkt för en hel del pen-
sionärer och den sociala as-
pekten kan inte nog framhål-
las, säger Märta-Stina Dahl-
berg.

Sex gånger om året bjuder 
brukarrådet in till fest. 2011 
inleddes på traditionsenligt 
vis med grötfest. Förutom 
risgrynsgröt serverades gäs-
terna skinksmörgås med till-
hörande kaffe och kaka. Som 
grädde på moset hade ar-

rangören ordnat med levan-
de musik.

– Det är verkligen uppskat-
tat. Vi har räknat till drygt 60 
besökare, mer folk får inte tas 
in i lokalen, förklarar Märta-
Stina Dahlberg.

Nästa arrangemang som 
brukarrådet planerar inför är 
årets semlefest. Tidpunkten 
är ännu inte fastställd, men 
inbjudan kommer i vanlig 
ordning att sättas upp på ak-
tivitetshusets anslagstavla.

JONAS ANDERSSON

Välbesökt grötfest på aktivitetshuset…

I torsdags var det grötfest på aktivitetshuset i Älvängen. Här är det Britt-Marie som servar 
gästerna med skinksmörgås.

…men biblioteket för en anonym tillvaro
ÄLVÄNGEN. FÅ Alebor 
känner till att det 
finns två bibliotek i 
Älvängen.

Förutom det stora 
biblioteket i Arosenius-
skolan finns en utlå-
ningsstation i aktivi-
tetshuset.

– Utlåningsstationen 
är i första hand avsedd 
för pensionärer, förkla-
rar Anita Nilsson.

Ale kommun har ett avtal 
med SPF Alebygdens Pen-
sionärsförening som innebär 
att föreningen åtagit sig att 
sköta biblioteksverksamhe-
ten i aktivitetshuset. Ansva-
ret vilar idag på ett tiotal av 
SPF:s kvinnliga medlemmar.

– Vi har öppet två dagar i 
veckan, berättar Anita.

Bibliotekslokalen är 
ganska liten, men utnyttjas 
effektivt med böcker högt 
som lågt.

– Vi har ungefär tusen 
olika titlar i våra hyllor. Vår 
huvudman är biblioteket 

i Nödinge, som byter ut 
böcker hos oss två gånger per 
år, säger Anita och tillägger:

– Är det någon speciell 
titel man önskar, bok eller 
band, som vi inte har så går 
det bra att beställa.

Aktivitetshusets statistik 
visar att cirka 300 böcker 
lånas ut varje år.

– Jag tror inte att alla 
känner till den här verksam-

heten. Det är en fantastiskt 
bra service och vi hade gärna 
sett fler besökare, säger Anita 
Nilsson.

Det behövs inget särskilt 
lånekort när man ska låna 
böcker i aktivitetshuset. Till-
läggas bör att utlåningssta-
tionen i Älvängen även servar 
sina låntagare med talböcker 
och storstilsböcker.

JONAS ANDERSSON

Anita Nilsson är en av de SPF-kvinnor som ser till att utlå-
ningsstationen i Älvängens aktivitetshus kan hålla öppet. En 
service som i första hand vänder sig till pensionärer.


