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ÄLVÄNGEN. I onsdags höll 
Föreningen Bevara Repsla-
garbanan sitt årsmöte. Ett 
30-tal medlemmar hade hör-
sammat inbjudan. Styrelsen 
för det kommande verksam-
hetsåret fick följande utse-
ende:

Ordförande: Lars 
Gunnar Wallin. Ordinarie 
ledamöter: Hugo Wallberg, 
Ingemar Olsson, Ronny 
Schäfer, Fredrik Arvids-
son, Bernt Larsson, Chris-
ter Engström. Supplean-
ter: Allan Nilsson, Anders 
Johansson, Kaija Martikai-
nen, Stig Alfredsson. Val-
beredning: Lotta Berglöw 
och Örjan Claesson. Reviso-
rer: Conny Berglund och 
Joakim Svensson.

JONAS ANDERSSON

Wallin omvald 
som ordförande

Lars-Gunnar Wallin valdes om som ordföran-Lars-Gunnar Wallin valdes om som ordföran-
de i Föreningen Bevara Repslagarbanan.de i Föreningen Bevara Repslagarbanan.

ALAFORS. Snart hälsas 
våren välkommen i 
Furulundsparken.

Precis som i fjol blir 
det valborgsfirande i 
Ahlafors IF:s regi.

Högtidstalet kommer 
att hållas av kyrko-
herde Björn Nilsson.

Ahlafors IF arrangerade 
under en lång följd av år val-
borgsfirande vid Restaurang 
Solgården. Förra året åter-
upptogs traditionen, men 
med Furulundsparken som 
mötesplats.

– Det blev en succé. Vi 
hade närmare 300 betalande 
och massor av barn. För-
hoppningsvis kan vi över-

träffa den siffran i år om 
väderleken är med oss, säger 
Gittan Otter i arrangörs-
kommittén.

Valborgsmässoafton infal-
ler i år på en måndag och 
klockan halv sex slås grin-
darna upp. Det blir ponny-
ridning, fiskdamm, lotterier 
och mycket annat kul.

– Vi vänder oss till folk i 
alla åldrar. Tanken är att det 
ska vara en gemytlig familje-
fest, säger Gittan Otter.

För den musikaliska 
underhållningen svarar 
PRO-pojkarna, ”Stuffa-Stig” 
med Älvorna samt att det blir 
körsång. Vårtalet kommer 
att hållas av Björn Nilsson, 
kyrkoherde i Starrkärr-

Kilanda församling.

JONAS ANDERSSON

Björn Nilsson vårtalar
– Valborgsfirande i Alafors

Kyrkoherde Björn Nilsson 
vårtalar i Furulundsparken 
på valborgsmässoafton.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

UPP MIN TUNGA!
Sånger och läsningar i påsktid

Musikgudstjänst i 
Skepplanda kyrka

Söndag 22 april kl 17.00

Nya MotettEnsemblen
Peter Corneliusson, dirigent

Vivianne Wetterling, präst

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. I lördags fick 
besökarna i Smyrna Second 
Hand och dess café uppleva 
ett besök från ett av de hjälp-
projekt som butiken stött med 
årliga bidrag. Ett 20-tal ung-
domar från barnbyn Caminul 
Felix bjöd då på ett fint sång-
program med sånger på såväl 
engelska som rumänska och 
till med en sång på svenska. 
En 17-årig flicka berättade 
gripande om hur hon övergi-
vits av föräldrarna efter födel-
sen men fått ett nytt hem, 
uppväxt och skolgång genom 
Caminul Felix.

Verksamheten, som star-
tades för 20 år sedan, av mis-
sionärerna Lars och Linda 
Hörnberg, efter att media 
avslöjat den misär som stora 

skaror av barn levde i, har 
sedan dess utvecklats till att 
omfatta två barnbyar med 18 
storfamiljer som totalt har 
ansvar för cirka 200 barn. 
Alla barnen har en pappa och 
mamma som ansvarar för 
varje hus.

Detta familjekoncept har 
visat sig så framgångrikt att 
man nu kunnat starta lik-
nande verksamhet för barn 
i Thailand, vars föräldrar 
avlidit genom AIDS, och 
lever i riskzonen för exploate-
ring. Genom Caminul Felix 
har man nu fått ett hopp om 
en bättre framtid. Dagens 
försäljning på drygt 13000 
kronor gick oavkortat till 
detta projekt i Thailand.

Daniel Höglund

Rumänsk ungdomskör gästade Smyrna Second Hand

Ett 20-tal ungdomar från 
barnbyn Caminul Felix i Ru-
mänien förhöjde stämningen 
med vacker sång på Smyrna 

Second Hand 
i lördags. 
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Tisdagkväll i Nol

Det dolda våldet
Nols kyrka 24 april kl 18.30

Anders Sandberg 
från Dialoga kommer och 

pratar om våld i nära relationer.

ÄLVÄNGEN. På lördag arrangeras 
två seminarier och en föreläsning 
med Hanna Möllås i Smyrnakyrkan, 
Älvängen. Hanna är barnmorska och 
klinisk sexolog med vidareutbildning 
inom teologi och religionsvetenskap. 
Hon har även läst grundläggande psy-
koterapi vid St Lukas.

Till vardags har Hanna Möllås 
samtal för både par och individer. Hon 
har också kurser vid högskolan i Jön-
köping kring ämnet religion och sexu-
alitet.

Hanna Möllås är en flitigt anlitad 
föreläsare i kyrkor och andra samman-
hang. Nu är det aleborna som välkom-
nas till en inspirerande eftermiddag 
och kväll i Smyrnakyrkan. Rubriken 

lyder: Kär och galen.
Föreläsningen är ett 

samarrangemang mellan 
Smyrnakyrkan, Svenska 
kyrkan, Rådet för Hälsa & 
Trygghet samt studieförbun-
det Bilda.

JONAS ANDERSSON

Föreläsning i Smyrnakyrkan
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Hanna Möllås föreläser i Smyrnakyr-
kan i Älvängen nu på lördag.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


