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ÅRSMÖTE
Onsdag 11 april kl 19.00, Repslagarmvuseet

Kallese till

Program:
• Trubadur Stig Alfredsson inleder mötet
• Sedvanliga årsmöteshandlingar
• Repmagi med den prisbelönta repmagikern 
 Sven Arne Karlberg
• Kaffe

Hjärtligt välkomna!
0303-444 000www.mittiale.se

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

BASAR
Älvängens Blå kyrka
Lördag den 31 mars kl 11.00

Behållningen går oavkortad till 
Svenska Kyrkans Internationella arbete

Tombola
Lotterier

Försäljning av hembakat
Andakt kl 12.30

och därefter Auktion 
Fika med hembakat!
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Syförenings

Kyrkogårdsförvaltningen i Starrkärr-Kilanda 
församling kommer att under vecka 12 
påbörja vårstädning av våra kyrkogårdar. 
Det innebär att förvaltningen plockar bort 
granris och kransar på samtliga gravplatser. 
Förvaltningen ber alla gravrättsinnehavare 
att plocka bort ljuslyktor och övriga 
dekorationer för att underlätta arbetet för 
kyrkogårdsvaktmästarna.
 
Har ni några frågor kontakta oss gärna! 
0303-444 040

Vår i luften!Vår i luften!

”I sista minuten” på Stads-
teatern, Göteborg. Lörda-
gen den 11 februari hämtades 
vi upp i våra hemorter av Sti-
genbuss med destination Gö-
teborgs Stadsteater. Med stor 
förväntan tog vi plats på våra 
parkettplatser. Vi fick möta 
tre 80-åriga kvinnor som 
jobbar mot en snäv deadline, 
nämligen den slutgiltiga. Köt-
tets lustar och själarnas obot-
liga ensamhet tar aldrig slut. 
Det är mycket som ska hinnas 
med: ”Bo i kollektiv, bli kär 
och börja ett nytt liv....” Det 
blev ett kärt återseende av 
Gerd Hegnell, Ann Lund-
gren och Inger Heyman. 
Carin Mannheimer har på 
nytt träffat mitt i prick och 
vi var många som kände igen 
oss. Efter föreställningen som 
bjöd på många tillfällen till 
skratt och applåder kunde vi 
sätta oss i den bekväma och 
skönt varma bussen för hem-
resan.

Medlemmarna bjöds på 
filmförevisning den 6 mars i 
Medborgarhuset. PRO Ale 
Norras medlemmar kunde 
gratis se ”En enkel till Anti-
bes” med Sven-Bertil Taube 
i huvudrollen. Filmen var 

verkligen tänkvärd och be-
skriver på ett utmärkt sätt hur 
det kan vara i verkliga livet i 
olika situationer på ålderns 
höst. I filmen fick vi följa 
George som tröttnat på stä-
derskan som stjäl hans saker, 
samt att hans vuxna barn för-
söker sälja hans hus bakom 
hans rygg bara för att de be-
höver pengar. Men det blev 
ändå George som får det sista 
skrattet.

Efter filmen bjöds de cirka 
120 medlemmarna på kaffe 
och kaka.

Kulturträff var det tors-
dagen den 8 mars i Medbor-
garhuset. Ett 60-tal medlem-
mar kom till träffen, som in-
leddes med välkomsthälsning 
av Edith Nielsen. Därefter 
följde information om kom-
mande aktiviteter och resor. 
Närmast blir vår påskresa den 
4 april som går till Orust där 
vi först besöker ”Orusts Ul-
lared”, Arvid Erikssons va-
ruhus i Göksäter. Däref-
ter styr vi kosan till Orusts 
Golfklubb där vi äter en god 
lunch. Sedan besöker vi Orust 
Blommor med Pelargonmu-
seet där det lär finnas över 
500 olika sorters pelargoner. 

Sedan ges det möjlighet till 
att shoppa det mesta till träd-
gården.

Torsdagen den 7 juni går 
den ”Hemliga resan” till 
okänt mål. Den 14-15 augusti 
gör vi ett besök i vårt grann-
land Danmark och Skagen för 
en tvådagarstur. Vi besöker 
först Skagens Museum, sedan 
åker vi till Grenen där Katte-
gatt möter Skagerak och tar 
en tur med ”Sandormen”.

Efter informationen serve-
rades kaffe med en god smör-
gås och kaka. Dagens verkliga 
höjdpunkt svarade Leffe Tru-
badur, Leif Landqvist, för. I 
en timma sjöng och spelade 
han gamla goa låtar som alla 
kände igen och kunde sjunga 
med i. Därefter vidtog lot-
teridragningen, först på kaf-
febiljetten med vackra påsk-
liljor som vinst och sedan på 
det sedvanliga lotteriet med 
många fina vinster. Vi fick ett 
par trevliga timmar tillsam-
mans med våra härliga med-
lemmar.

Eva Carlsson 
Stig Andersson

Teater och film för PRO Ale Norra
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Grattis!
Kenneth Berndtsson
som fyller 70 år 28 mars

önskar "Bastugänget"

Grattis
Niclas

på 21 års dagen,
så här lite i efterskott

Uppvaktning
Eventuell uppvaktning på 
min högtidsdag "29/3" firas 
med öppet hus från kl 10-15 
i SmyrnaCaféet. Insamling 
till Afrika.

Annamaria Frank

Grattis

Ett Stort, stort tack till 
Wincent och Sven på 
Rydéns Bil. Ni är mina 
Superhjältar.

"Den jagade Frisörskan"

Tack

Anna-Stina Karlsson, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1921 och efterlämnar barn 
med familjer samt syster 
som närmast sörjande.

Bertil Janebrink, Surte har 
avlidit. Född 1928 och ef-
terlämnar makan Ulla-Britt 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall


