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DAN LINDÉN • JENNIE ELONSSON • INGELA FRIBERG
DIRIGENT: JACK SVANTESSON

PEORIA 
      JAZZBAND 

DET BLIR JAZZ, GOSPEL, MUSIKALER M.M.

Borttagning av granris och vinterdekorationer från gravar på Skepplanda, 
Hålanda, St. Peder, Ale Skövde och Tunge kyrkogårdar kommer att påbörjas 
måndagen den 19 mars.  

I år gäller detta enbart de gravar som ingår i förvaltningens skötselåtagande. 
Vi är tacksamma om gravlyktor är borttagna innan detta datum. 

För information & frågor går det bra att ringa till 

Christina Eliasson 0721-61 95 20 kl. 09.00-10.00 vardagar 

Meddelande till gravrättsinnehavare 

På skottdagen 2012 höll 
Aktiva Seniorer sin fören-
ingsstämma. Till mötesord-
förande valdes Ann-Ma-
rie Ahlgren och till sekre-
terare Eivor Hermansson. 
Verksamhets-och revisions-
berättelserna godkändes och 
styrelsen beviljades full an-
svarsfrihet. Medlemsavgiften 
blir oförändrad 100 kr. Till 
ny ordförande efter Sture 
Magnusson, som undan-
bett sig omval, valdes Göran 
Svensson. Tore Rudolfsson 
valdes till ny sekreterare efter 
Eivor Hermansson, som även 
hon undanbett sig omval. 
Fler nyval gjordes. Vilka som 
ingår i de olika kommittéerna 
kan ses på Aktivas hemsida. 
Efter väl utfört arbete tack-

ades Ann-Marie och Eivor 
med blommor. Vår nye ord-
förande mottog så ordföran-
deklubban, tackade för det 
förtroende som visats honom 
och gav en kort presentation 
av sig själv.

Sångkören Humlorna, 
under ledning av Rolf Gun-
neflo, bjöd därefter på ett 
omväxlande program. Sed-
vanligt började man med 
melodin Humlesurr för att 
sedan låta oss njuta av bland 
annat Fredriks gånglåt, en 
fyrstämmig kanon vid namn 
Sjung en kanon och Kung-
älvsvalsen. Till detta kom 
även musikernas eget fram-
förande av Sommarkväll 
i Dalom samt solosång av 
Gunnar Hansson och Lars-
Gunnar Börjesson. För det 
talade ordet svarade Inge-
mar Forsander genom att 
deklamera på skaraborgska. 
Vilken kapacitet våra härli-
ga Humlor har! Som alltid 
sjöngs Nu går sista visan, 
som slutnummer.

Mer att veta. Insamling-
en till Barncancerfonden gav 
i januari 2 613 kronor. Ef-
termiddagsbio kommer att 
ges på Trappan under våren. 
Boulespelet startar den 1 
mars på Ytterns banor. Plat-
ser finns kvar till alla Bengts 
resor.

Så avslutades detta möte 
med avtackningar och utdel-
ning av blommor och pre-
senter. Ingen nämnd och 
ingen glömd.

Inga Isaksson

SKEPPLANDA. Lördagen 
den 31 mars bjuds det på en 
gratiskonsert i Skepplanda 
bygdegård. På scenen står 
Larmets orkester tillsam-
mans med LerumVocalis.

– Vi får också besök av 
”Stuffa-Stig” och Älvorna 
som ska underhålla publiken 
innan konserten drar igång. 
Dessutom utlovar de några 
sångnummer i pausen, säger 
Kent Carlsson i arrangörs-

kommittén.
Konserten innehåller 

en salig blandning av olika 
musikstilar, alltifrån Abba 
och Queen till Duke Elling-
ton och Beatles.

– Det ska bli väldigt roligt 
med det här samarrang-
emanget och vi hoppas på 
mycket folk. Fika kommer 
att finnas till försäljning, 
avslutar Kent Carlsson. 

JONAS ANDERSSON

Konsert i Skepplanda bygdegård

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lutherhjälpskväll
Tisdag 20 mars kl 18.30

Skepplanda församlingshem

Brödlotteri
Dragning på listor

Kaffeservering
Allt till förmån för Svenska

kyrkans internationella arbete

Ny ordförande i Aktiva Seniorer

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka

Mässa 
Söndag 18 mars kl. 11.00

Medverkar gör
Kammarkören VocAle

Präst: Björn Nilsson

Grattis

Allt är inte som man tror
tänk att han blir 70 vår egen bror.
Det är knappt att man kan fatta
hur som helst vill vi honom gratta

Syskonen

BOHUS. PRO Surte-Bohus 
har haft årsmöte. Ordföran-
den Wivi-Anne Radesjö häl-
sade alla välkomna och infor-
merade om dagens program. 
Inför parentationen sjöng 
PRO-kören Surte Bohus 
Dona Nobis och Wivi-Anne 
läste en dikt av Bo Zetter-
ling.

Kent Bernby informerade 
om den vackra spa-anlägg-
ningen Saval som ligger i 
Norge, 33 mil norr om Oslo.

Klas Svensson valdes 
till mötesordförande och 
Gunilla Carlson utsågs till 
sekreterare. Vid punkter rap-
porter fick vi av Ritva Jans-
son information från KPR 
med mera, bland annat att 
A- och B-husen i Bohus 
öppnas för allmänheten att 
söka lägenheter. Vi kommer 
att bevaka att äldre har före-
träde. Ritva berättade även 
om Allvetartävlingen den 19 
mars i Medborgarhuset samt 
att seniorshopen kommer till 
Bohus matsal den 26 mars 
och visar vårmode för mogen 
publik.

Verksamhetsberättelse, 
resultat- och balansräkning 
godkändes både av reviso-
rerna och av årsmötet, så sty-
relsen beviljades full ansvars-
frihet och kan fortsätta sitt 
arbete även under 2012.

Samtliga förslag från val-
beredningen på om- och 
nyval godkändes av årsmötet.

Information från kommu-
nen anses fortfarande vara 
dålig och Ritva lovade att ta 
upp detta med kommunalrå-

det Mikael Berglund (M).
Efter årsmötesförhand-

lingarna blev det dags för 
kaffe, fralla och kaka samt 
underhållning av blåskvartet-
ten Saxofonika.

Gunilla Carlson

Årsmöte i PRO Surte-Bohus

Wivi-Anne Radesjö, ordfö-
rande i PRO Surte-Bohus.

Arkivbild: Jonas Andersson
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