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En av arbetarrörel-
sens stora kämpar i 
Ale kommun, Bengt 

Börjesson har avlidit i en 
ålder av nästan 76 år efter en 
längre tids sjukdom. Sörjs 
närmast av hustrun Birgit 
och barn, barnbarn, barn-
barnsbarn och extra barn. 
Och av många vänner!
Bengt Börjesson växte upp 
på en lantgård i Backa, Gö-
teborg i en familj med 
många syskon. Bengt gifte 
sig för drygt 55 år sedan 
med sin Birgit och bosatte 
sig i Skönningared, Skepp-
landa i början på 1960-talet 
och tillsammans har de fem 
barn. Dessutom har familjen 
haft många extra barn under 
årens lopp, vilka också fått 
ett gott hem hos familjen 
Börjesson. 

I familjens liv har barnen 
alltid haft en särställning, 
såväl egna som extra barn, 
där engagemang i deras 
uppväxt och utveckling alltid 
varit viktigt. 

Bengt var under sitt yr-
kesliv, nästan hela tiden an-
läggningsarbetare på Ga-
tukontoret i Göteborg, där 
han också under många år 
var facklig förtroendeman 
på heltid.

Bengt Börjesson har varit 
politiskt aktiv i många år, 
bland annat utsågs Bengt 

till den förste ordföranden 
i Skepplanda kommundels-
nämnd, vid starten 1983 och 
var detta i många år. Där-
efter fortsatte Bengt den 
”kommunala karriären” som 
ordförande i kommunens 
Bygg- och miljönämnd i ett 
tiotal år. 

Bengt Börjesson var  en 
ledande socialdemokratisk 
företrädare i kommunfull-
mäktige under drygt 15 år. 
Också i partiets förenings-
liv deltog Bengt med enga-
gemang och frenesi, stän-
digt med blicken framåt för 
att se möjligheter att skapa 
ett gott välfärdssamhälle för 
alla. Bengt gjorde sig också 
känd för att alltid stå för sina 
åsikter och hade rättvisan 
som riktlinje. 

Socialdemokraterna i Ale

Till minne av Bengt Börjesson

SURTE. Måndagen den 7 maj blir 
det vårkonsert i Surte Missionskyrka, 
med Lerum Surte Symphonic Band. 
Orkestern som består av 30 musi-
kanter från Lerum, Surte, Göteborg, 
Orust och Tjörn, kommer att ge ett 
omväxlande och lättillgängligt pro-

Vårkonsert i Surte Missionskyrka
Folke Taubner dirigerar Lerum Surte Symphonic Band som bjuder på vårkon-
sert i Surte Missionskyrka på måndag.                 Arkivbild: Jonas Andersson

”Tänk om det verkligen 
finns en sån trygghet 
som de kristna verkar 

ha...” Tanken kom till mig 
för många år sen när livets 
tuffa villkor slog ner mitt 
i vardagen. En nära anhö-
rig dör, hastigt och oväntat, 
och tillvaron liksom stan-
nar upp. Frågan om livets 
mening – och om det kan 
finnas en Gud – flyter upp 
till ytan som en gummikork 
och måste utredas. 

Till min glädje upptäcker 
jag en levande Gud i det jag 
trodde var regler och gär-
ningar. Trons frö planteras i 
hjärtat och livet får en ny di-
mension i mötet med Guds 

villkorslösa kärlek. Och nu 
börjar en spännande resa.  

Där utmaningen är att lita 
till en trofast och kärleksfull 
Gud, oavsett hur livet växlar. 
Där utmaningen är att växa 
i tillit, inte i att prestera och 
producera. Där utmaning-
en är att gång på gång åter-
erövra det som är grunden 
för tron: ”Detta är kärleken, 
inte att vi har älskat Gud utan 
att han har älskat oss och sänt 
sin son som försoningsoffer för 
våra synder.” (1 Joh 4:10) 

En utmaning i tro som 
pågår hela livet.

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

Trons utmaning

LILLA EDET. SPF Göta Älv-
dalsbygden hade i tors-
dags en välbesökt mode-
visning. Cirka 60 medlem-
mar samlades i Kompassen 
i Lilla Edet för att se vårens 
mode från Seniorshopen. 
Sex modiga medlemmar, 
Maj-Lis Parkås, Ywonne 
Bohström, Irene Hjelte, 
Robert Kvist, Thore 
Hilldås och Ingvar Ham-
marström ställde upp som 
bejublade mannekänger. 

Efter fikat fick alla så till-

fälle att själva prova och 
köpa kläder. Ordföranden 
Kerstin Andersson påmin-
de om resan till Hönö i maj. 
Hon informerade också om 
att föreningen satt upp en 
anslagstavla i centrala Lilla 
Edet.

Nästa månadsmöte blir i 
Hjärtum där medlemmar-
na kommer att bjudas på 
ett framträdande av ukule-
legruppen Kubbarna från 
Kungälv.

❐❐❐

Modevisning i Kompassen

Mannekängerna och dagens konferencier uppställda inför mo-
devisningen i Kompassen.
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Skepplanda Hålanda SPF hade ett bejub-
lat månadsmöte torsdag den 26 april. Del-
tagarna har nog aldrig tidigare skrattat så 
mycket på ett månadsmöte. Mats Löving, 
präst i Svenska kyrkan, pratade under 
titeln: ”Ve mjölkabordt”. Han hade kunnat 
hålla på i flera timmar utan att vi skulle 
ledsna på honom. Invånarna runt Åsle-

Bejublat månadsmöte hos SPF

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Lödöse församling
Söndagen den 6/5 kl. 12

Husgudstjänst
hemma hos Stefan Brännerud i Rödjan/

Prässebo. Präst: Magnus Skredsvik

Vi får lyssna till Stefans storslagna orgel, 

som är ”samplad” med ljud från historiska 

orglar. Ta gärna med kaffekorg! 

trakten kan vara stolta med en sådan 
präst.

Övrig information inför somma-
rens begivenheter togs emot av en 
leende publik i en välfylld bygdegård. 

Som traditionen bjuder avslutades 
mötet med lottdragning och vinst-
utdelning. Vi tar nu sommarlov och 
hoppas på en skön sommar med sol 
och glädje.                     Olle Magnusson

gram med många kända musikstycken 
av bland andra Evert Taube, Lasse 
Dahlqvist, Povel Ramel och Birger 
Sjöberg.

Dirigent för orkestern är Folke 
Taubner från Surte, som är verksam 
som musiklärare på Orust. I en del av 

låtarna kommer det att ges 
tillfälle att sjunga allsång 
tillsammans med orkestern. 
Välkommen att möta våren 
tillsammans med Lerum 
Surte Symphonic Band.

❐❐❐

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Buss till Knalletrakter
Tisdagen 22 maj

Syföreningen i Starrkärr-Kilanda 
församling anordnar i år en resa till 
Knalletrakterna Hedared 
(med Sveriges äldsta stavkyrka), 
Bredared (med Unos djur) 
samt Vänga kvarn.

Start i Älvängen kl 8.00 
(sedan Nol, Alafors, Starrkärr och 
Kilanda), åter ca klockan 17-18. 
Bussresa, lunch, frukt och dricka 
kostar 250 kr. 
Medtag egen kaffekorg till 
morgonfikat. 

Frågor? Ring Ulrika L Andersson, 
tel 0303-444 022

Anmälan senast 14 majAnmälan senast 14 maj  
till förs. exp tel 0303-444 000.

Vandring i vår 
Herres hage
Söndagen den 6 maj 
Samling kl. 11.00 vid 

Prästalunds hembygdsgårdPrästalunds hembygdsgård 

i Starrkärr.
Medtag kaffekorg

och en kompis!

I samarbete med hembygdsföreningen.

Tisdagskväll i Nol
8 maj kl. 18.30 i Nols kyrka

Musikcafé
medverkan av Lina Horner, sång 

och Karin Nilsson, piano.

Välkomna!


