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Pilgrims-
vandring 

tisdag 1 maj
Start kl 8.30 
Starrkärrs församlingshem. 
Vi ska vandra ca 1 mil så 
sätt på dig lämpliga skor 
och kläder efter vädret. 
Medtag matsäck! 

Frågor:
Ingela Fransson 0303-444031 eller
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se 

Förmiddagscafé 
26 april kl. 10.00-12.00

Starrkärrs församlingshem.

”En vandring i Göteborg” 
Renny Olausson guidar 
oss med ord och bilder.
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SPF Alebygdens man-
nekänguppvisning blev 
som vanligt mycket lyckad. 
Ett hundratal medlemmar 
bänkade sig i Smyrnakyrkan 
och fick med hjälp av ruti-
nerade mannekänger ta del 
av vårens och sommarens 
mode. Daniel Höglund 
var utmärkt konferencier 
och blandade sakkunniga 
beskrivningar av kläderna 
med uppskattade barnhis-
torier. Lis-Marie Ohlsson 

och Holmfrid Ranebjörk 
ackompanjerade uppvis-
ningen med sprittande vår-
melodier. 

Kläderna kom från Manu-
fakturen och skorna från 
Älvängen Skor. Arrangö-
rerna vill rikta ett särskilt 
tack till Ulf Abrahamsson 
på Manufakturen som även 
ställde upp och hjälpte till 
med påklädningen. De som 
hade tur kunde vinna pre-
sentkort skänkta av affärerna 

och alla åskådarna kunde 
handla till rabatterade priser 
efter träffen. 

Vid kaffet informerades 
om kommande aktiviteter. 
Den 24 april går man till 
Backa Säteri och testar 
lunchmenyn. Den 27 april 
är det poängpromenad i 
Prästalund och den 4 maj 
vandrar man i Guddehjälm. 
Vårens sista månadsträff är i 
Starrkärr den 9 maj. 

Lennart Mattsson

Vårkvällar
inför Ordet 

Onsdag
”Drabbad av det oväntade” – 
Elisabeth Sandlund, journalist och 
författare

Torsdag
”En tro som förvandlar” –
Marcus Olson, gatupräst i Göteborg

Den 2 – 3 maj kl 1900 
i Smyrnakyrkan

Välkomna! Varje år i april bjuder sty-
relsen in de medlemmar som 
är 85 år och äldre. Den 19:e 
april träffades vi på Björk-
liden i Alafors. Deltagarna 
fick information om pågå-
ende och planerade aktivi-
teter i föreningen. Därefter 
serverades kaffe, smörgås 
och kaka.

Det pratades livligt under 
kaffestunden tills Gunilla 
Hansson tog fram drag-
spelet. Hon underhöll oss 
med både kända och mindre 
kända melodier. Många pas-
sade på att önska favoritme-
lodier där det sjöngs med i 
refrängerna.

Som avslutning lottades 
en blomma ut, denna vanns 
av Birgitta Andersson från 

Alafors.
Ingelore Lindahl 

PRO Hjärtum-Västerlanda hade inbju-
dit medlemmar får den egna föreningen och 
närliggande föreningar till en bildvisnings-
kväll i Hjärtumsgården. Det var naturfoto-
grafen Jan Gustavsson som berättade och 
visade bilder från sin resa till Antarktis.

En spännande resa som varade i tre 
veckor. Till Falklandsöarna, Sydgeorgien, 
och Antarktis.

Jan visade en lång rad av fina bilder på 
valar, sälar och fåglar som lever i denna kalla 
och karga, men vackra miljö.

Vi tog en paus i föreläsningen då det ser-
verades kaffe och smörgås. Efter fikat fort-
satte Jan med sitt föredrag. Kvällen avsluta-
des med lotteridragning.              Tage Lindell

Bildvisning i Hjärtumsgården

 Jan Gustavsson. Jan Gustavsson.

SPF mannekänguppvisning gick i blått och rött
Välklädda mannekänger. Från vänster Berit Johansson, Christer Lindahl, Britt-Marie Jirle 
(intervjuas av Daniel Höglund), Axel och Anna-Lena Sager samt Tage Svensson.

Plus 85-träff hos SPF Alebygden

Birgitta Andersson hade turen på sin sida och vann en 
blomma, som Hans Åström överlämnade.

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN

VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling
Söndagen den 29/4 kl. 15.00

”Annorlunda möte”
i S:t Peders kyrka

Vi möter Jenny Berggren som talar 

över ämnet: ”Vinna hela världen”

Jenny, som har varit 

sångerska i bandet  

Ace of Bace, berättar om 

vad tron har fått betyda 

för henne mitt i alla  

framgångar. 

Fri entré!

Valborgsmässoafton
måndag 30 april kl 18.00

Vårsånger och vårtal
utanför S:t Peders församlingshem

Lödöse kyrkokör

Vårtalare: Emil Nilsson (från Tunge)

Därefter andakt och samkväm i

församlingshemmet

Valborg i Skepplanda
Valborgsmässoafton 

måndag 30 april 19.00
Grönköp, Forsvallen

Vårsånger, vårtal och kaffeservering

Välkomna!


