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Förmiddagscafé
Torsdag 23 feb 
kl 10.00-12.00

Kilanda församlingshem
Varför just dessa 
böcker i Bibeln?

Mikael Nordblom  samtalar med 
oss om bibelns böcker och historia.

Lovsångs-
gudstjänst

Nols kyrka 26/2 kl. 17.00

Ordförande Sven Grolan-
der hälsade alla välkomna 
till PRO Ale Norras årsmöte 
i Medborgarhuset och infor-
merade om dagens program. 
Sven överlämnade sedan 
till Bannuwakören, under 
sedvanlig ledning av Kent 
Carlsson. Inför parentatio-
nen sjöng kören stämnings-
fullt ”Där rosor aldrig dör”.   

Parentationen över de 

20 medlemmar som lämnat 
oss under året hölls av Kent 
Enlund, som även läste en 
dikt av Stig Dagerman. 
Efter en tyst minut för efter-
tanke sjöngs unisont ”Härlig 
är jorden”. 
Ordförande Sven Grolan-
der öppnade mötet, dag-
ordningen godkändes och 
val av mötesfunktionärer 
vidtog. Hans Hellman 
valdes att leda dagens för-
handlingar och Christine 
Brahw-Hellman valdes att 
föra dagens protokoll. Till 
protokolljusterare valdes 
Verner Leandersson och 
Anna-Lisa Johansson. 
Efter föredragande av Verk-
samhetsberättelsen beslöt 
mötet om ansvarsfrihet för 
styrelsen.

Den nya styrelsen sam-
mansättning är: ordförande 
Sven Grolander, kassör Eva 
Carlsson, studieansvarig 
Kent Carlsson, sekreterare 
Eva Grolander. Övriga 
i styrelsen är Sten-Åke 
Carlsson, Jouko Kanga-
soja, Hans Hellman, Kent 
Enlund samt Laila Haarala.  
Ersättare är Thor Eliasson, 
Gösta Björk samt Anna-
Greta Nordvall.

Under punkten ”Med-
lemmarna har ordet” infor-
merade Hans Hellman om 
den pågående byggnationen 
av det nya äldreboendet i 
Nödinge, som skall vara 
klart för inflyttning den 1 
september enligt planerna. 

Inflyttningen kommer att 
ske successivt. Angående 
driften av verksamheten 
är det inte i dagsläget klart 
vem som kommer att driva 
verksamheten. Det är bero-
ende av hur det blir med 
införandet av LOV (Lagen 
om valfrihetssystem). Detta 
råder det ju politisk oenig-
het om med övervikt emot 
förslaget.

Hans berättade också om 
arbetet i KPR där det gamla 
reglementet för verksam-
heten löpte ut vid årsskiftet 
2010. Från kommunens 
sida har det kommit ett nytt 
förslag till reglemente där 
man har varit flitig med röd-
pennan i det nyss utgångna 
med ett flertal strykningar i 
texten. KPR:s Samorgani-
sation (PRO Surte Bohus, 
PRO Nödinge, PRO Ale 
Norra, SPF Skepplanda/
Hålanda, SPF Alebygden 
och RPG) har lämnat ett 
gemensamt motförslag och 
här står vi för närvarande. 
Förhandlingar väntas ske i 
slutet av mars månad. 

Efter mötet bjöds på kaffe 
med semla. Föreningens 
eminenta sångare i Ban-
nuwakören underhöll oss 
med ett flertal vackra sånger. 
Sedan tog ukulelegrup-
pen, under ledning av Kent 
Larsson, över och ökade 
stämningen ytterligare med 
sin medryckande repertoar.  

Mötet avslutades av ord-
förande Sven Grolander, 

Sven Grolander fortsätter leda PRO Ale Norra

Eivor Andersson, Bohus 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar sönerna Ove 
och Håkan med familjer 
som närmast sörjande.

Göran Bergqvist, Skepp-
landa har avlidit. Född 1950 
och efterlämnar Mamma 
samt Ann med familj som 
närmast sörjande.

DödsfallJordfästningar
Martin Hellström. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 17 
februari begravningsguds-
tjänst för Martin Hellström, 
Nol. Offi ciant var komminis-
ter Mikael Nordblom.

Eivor Andersson. I Surte 
kapell hölls fredagen 17 fe-
bruari begravningsgudstjänst 

för Eivor Andersson, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Siv Hansegren. I Älvängens 
Missionskyrka hölls fredagen 
17 februari begravningsguds-
tjänst för Siv Hansegren, 
Älvängen. Offi ciant var pas-
tor AnneMarie Svenninghed.

Vårt varma tack till alla
Er som på olika sätt
hedrat minnet av vår

käre Far

Rune
Gustafsson

vid hans bortgång.
Varmt tack också till

officiant Bengt Broman,
organisten och alla

övriga som medverkade
vid begravningen. Ett

särskilt tack till
Ale Älvdalens

Begravningsbyrå.

IngMarie
Kerstin och Dag

med familjer

Tack

SPF Göta Älvdalsbygden har haft sitt 
årsmöte. Cirka 55 personer mötte upp 
i Missionskyrkan i Lilla Edet. Karin 
Blomstrand valdes till mötesordföran-
de och klubbade raskt igenom alla 
punkter på föredragningslistan.
Till ordförande för 2012 valdes Ker-
stin Andersson (omval). Styrelsen för 
2012 ser ut på följande sätt: Vice ord-
förande Gunilla Wallstedt, sekretera-
re Gull-Britt Kihlström, kassör och 
medlemssekreterare Birgitta Karls-
son samt övriga ledamöter Dick Berg-
ström, Birgitta Foxér, Mats Berg-
lund, Britt-Marie Thorén och Chris-
ter Grönvall.

Efter förhandlingarna följde sam-
kväm där SPF-kören underhöll . Lilla 
Edet-sektionen stod för kaffe med 
smörgås och hembakade tårtor. Mötet 
avslutades med lotteridragning. 

❐❐❐

SPF Göta Älvdals-
bygden höll årsmöte
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som tackade för förtroendet 
att leda föreningen och 
delade tillsammans med 
vår kassör Eva Carlsson ut 
blombuketter till de avgå-
ende styrelseledamöterna 
Helge Hellman, Christine 
Brahw-Hellman och Stig 
Andersson. Avgående lot-
teriansvariga Elsa Claes-
son avtackades särskilt med 
blommor för sitt mångåriga 
arbete med våra lotterier.

Därefter vidtog drag-
ningen i lotteriet med många 
vinster och lyckliga vinnare. 
Ett hundratal medlemmar 
hade följt kallelsen. Ett triv-
samt årsmöte var till ända.

❐❐❐

Sven Grolander fortsätter 
svinga ordförandeklubban i 
PRO Ale Norra.

Arkivbild: Jonas Andersson

Hörselskadades Riksförbund

Hörsellinjen
0771-888000

För en rättvis 
värld utan hunger, 
fattigdom och 
 förtryck. 


