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

Onsdag 4 aprilOnsdag 4 april
Älvängen 19.00 Musikmeditation 

Skärtorsdag 5 aprilSkärtorsdag 5 april
Kilanda   16.00 Skärtorsdagsmässa
   Kyrkkaffe 
Nol   18.30 Skärtorsdagsmässa 
Älvängen 19.00 Skärtorsdagsmässa 

Långfredag 6 aprilLångfredag 6 april
Nol   11.00 Långfredagsgudstjänst 
Älvängen 15.00 Andakt 
Starrkärr  18.00 Musikgudstjänst 
   Långfredagsmusik med 
   kammarkören VocAle 

Stilla veckan Stilla veckan 
och påskenoch påsken

Påskdagen 8 april Påskdagen 8 april 
Starrkärr  11.00 Påskdagsmässa 
   Mycket sång och musik! 
   Påsktårta!
Nol   11.00 Påskdagsmässa
   Medverkan av 
   Magnoliakören 
Älvängen 11.00 Påskdagsmässa 
   Gospelkör, Påsktårta!
  16.00 Finsk gudstjänst
   med Sato Rekola 

Annandag påsk 9 april Annandag påsk 9 april 
Kilanda   11.00 Mässa 
   Medverkan av 
   Kyrkokören

Under den gångna veckan 
fick Alebygdens RPG-
avdelning ett celebert besök 
i Smyrnakyrkans festsal. 
Den legendariske världs-
mästaren och olympiske 
guldmedaljören på skridskor, 
Jonny Nilsson, berättade då 
medryckande om sin värm-
ländska uppväxt under enkla 
förhållanden och sin fram-
gångsrika idrottskarriär med 
otaliga segrar under 60-talet, 
då vi som då var unga satt 
klistrade vid radioappara-
terna, TV:n var ju ännu inte 
var mans egendom.

Iklädd den blazer, som 
bara får bäras av olympiska 
guldmedaljörer, höll han 
publiken fängslad i en och 
en halv timme med interi-
örer från tävlingsbanan, om 
respekt för konkurrenter och 
om andra berömda sport-
profiler han lärt känna.

I en video fick vi följa 
Sven ”Plex” Petterssons 
referat då Jonny satte världs-
rekord på 5 000 meter på 
Bislet i Oslo 1965, ett av de 

fem världsrekord han note-
rades för. Minnesvärda är 
förstås världsmästerskapet på 
10 000 meter i Karizuawa, 
Japan, 1963 och olympia-
segern på samma distans i 
Innsbruck året därpå. I ett 
bildspel fick vi följa mäng-
der av segerceremonier, 
handskakningar med kung-
ligheter och statsministrar, 
medaljer och diplom.

Jonny återkom ofta till 
sin uppväxt, de värderingar 
och den kristna tro som 
han burit med sig genom 
åren under sin idrottsbana 
och senare i affärslivet. Vi 
fick stifta bekantskap med 
en ödmjuk och tacksam 
man, som räknar familjen 
och andra vänner som sina 
största tillgångar.

Den 12 april har vi nästa 
träff, då i Missionskyrkan, 
Älvängen, med kåseri av Leif 
Brunnegård från Asklanda 
under vinjetten ”Tankar från 
bögda…”

Daniel Höglund

Döda

Gunnar Lööf, Alvhem 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar makan Anita 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Elin Olsson, Alafors har 
avlidit. Född 1905 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ragnhild Arlebrink. I Surte 
kapell hölls tisdagen 27 mars 
begravningsgudstjänst för 
Ragnhild Arlebrink, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Anna-Stina Karlsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 28 mars begrav-
ningsgudstjänst för Anna-
Stina Karlsson, Skepplanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Edith Wilhelmsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 29 mars begrav-
ningsgudstjänst för Edith 
Wilhelmsson, Björkliden. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Min älskade Livskamrat
Vår käre Pappa
Morfar och Bror

Ingvar Quick
* 6/3 1943

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Alvhem
20 mars 2012

MARGARETHA
HELENE
Barnbarn

Sigbritt och Björn
Övrig släkt och vänner

Du var så god, Du var 
så glad

Du lämnar bara vackra 
minnen 

Så svår är ändå denna 
dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 

Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid 

tänkt
Tack för alla lyckliga år 

tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
20 april kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande meddelas
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 17 april.

Min käre Make
och Livskamrat

Vår Pappa,
Svärfar och Farfar

Gunnar Lööf
* 31/10 1926

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad,
och vilar nu efter ett
långt och aktivt liv.

Alvhem
18 mars 2012

ANITA
MAGNUS och MARIE

LENNART och
MONICA

Emmy
Övrig släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för oss alla

Och ögon som vakat 
och strålat så ömt

Har stannat och 
slocknat till sorg      
för oss alla

Men vad Du har gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningen äger rum i
kretsen av familjen.

Ev. info lämnas av Ale
Begravningsbyrå, tel.

0303-33 33 99.

Vår Kära

Wanja Olsson
f.d. Adiels

* 2 juni 1914

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
25 mars 2012

STAFFAN
Mats, Anna
med familjer

KLAS
Släkt och vänner

Sov i ro

Begravningen
äger rum i stillhet.

Vår kära Syster

Gull-Britt
Samuelsson

* 12/3 1944

har i dag stilla insomnat

Brålanda och
Skepplanda

25 mars 2012

Kjell och Inga-Lill
Inga-Lill och Morgan

Syskonbarn med
familjer

I vårvindens susning Du 
somnade stilla

Nu sjukdom och oro     
ej mer gör Dig illa

Skön är vilan som 
natten ger

Gott är att veta, Du 
lider ej mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
17 april kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Ett varmt tack till
Personalen på

Rapsvägens grupp-
boende för god och fin

omvårdnad.

Skridskolegenden Jonny Nilsson 
besökte Alebygdens RPG

Billy Karlsson, Surte har 
avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar makan Christina 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Erika Paterson, Nol har 
avlidit. Född 1922 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Majvor Meuller, Surte har 
avlidit. Född 1944 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Ingvar Quick, Alvhem har 
avlidit. Född 1943 och ef-
terlämnar Margaretha, barn 
med familjer samt syster 
med familj som närmast 
sörjande.

Wanja Olsson, Bohus har 
avlidit. Född 1914 och efter-
lämnar sönerna Staffan med 
familj och Klas som närmast 
sörjande.

Vigda 

Grattis 
Gun & Tore Engström
 på Er 50-åriga bröllopsdag 

den 7 april
Kramar från Lena, Eva, Karin

med familjer

Gull-Britt Samuelsson, 
Brålanda och Skepplanda 
har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar syskon med fa-
miljer som närmast sörjande.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

SKÄRTORSDAG
Skepplanda 19.00 

Skärtorsdagsmässa V Wetterling
Ale-Skövde 18.00 
Mässa R Olausson

LÅNGFREDAG
Skepplanda 10.00 

Gudstjänst B Broman, Skepplanda kyrkokör
Hålanda 18.00 

Musikgudstjänst ”Vid Jesu grav” Stilla musik
framförd av sopran Åsa Hagfors och

oboe Elisabeth Olsson, B Broman
S:t Peder 12.00 

Gudstjänst Lödöse kyrkokör M Skredsvik

PÅSKAFTON
S:T Peder 23.30 

Påsknattsmässa M Skredsvik

PÅSKDAGEN
Skepplanda 10.00 

Mässa B Broman, Skepplanda kyrkokör
Ale-Skövde 10.00 

Mässa flöjt Marie Lindqvist,
trumpet Linda Andersson, R Olausson

Tunge 12.00 
Familjegudstjänst med ”Påskspel av barnen”

R Olausson

ANNANDAG PÅSK
Hålanda 11.00 

Pastoratsmässa Hålanda kyrkokör,
trumpet Erik Hultstrand-Ahlin, V Wetterling


