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Älvängensonen Lennart Thorstensson fi rade i lördags 30-årsjubileum med sitt program Sång 
& Sånt. Mimers Hus var fullsatt och publiken bjöds på fantastisk musikunderhållning. Bland 
gästartisterna syntes många välbekanta ansikten som återkommit med jämna mellanrum 
under årens lopp. Lars-Eric Frendberg, som ses på bilden tillsammans med Lennart Thor-
stensson, inledde och avslutade jubileumskvällen vilket framkallade rungande applåder. Även 
Lars-Erics son Johan Frendberg deltog på scenen liksom Lowe Pettersson, Pär Sörman, Ida 
Andersson och fl era andra duktiga artister.

Text och bild: Jonas Andersson
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FN-konsertFN-konsert
Starrkärrs kyrka
Onsdag 24 okt. kl. 18.30

100 sångare från 
församlingens 
barn- och 
vuxenkörer 
sjunger om fred och vänskap.

Insamling till Världens barn.

0303-444 000www.mittiale.se
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Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka
Fredag 19 oktober kl 19.00Fredag 19 oktober kl 19.00

LovsångLovsång

VittnesbördVittnesbörd
FörbönFörbön

FikaFika

Talare: Ronny LååsTalare: Ronny Låås

En älgolycka inträffade på E45 i höjd med Alafors på söndagskvällen. Två bilar som var 
på väg söderut var inblandade i kollisionen. Den första bilen frontalkrockade med älgen 
och efterföljande fordon körde också på djuret som då hade blivit liggande på vägbanan. 
Bilen voltade och hamnade på taket. Älgen avled, men ingen av de inblandade perso-
nerna skadades allvarligt.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Två bilar krockade med älgTvå bilar krockade med älg

Lennart Thorstensson jubilerade
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Kör i Surte
Surte EKUMENISKA kör 
övar varje torsdag i Surte 
församlingshem kl 19.00
Vill du sjunga i en kör men 
har inte möjlighet att öva varje 
vecka får du gärna prova
på i vår PROJEKTKÖR.
Lördag 20 oktober kl 10-12, 
Lördag 24 november kl 10-12
Uppträder lördag den 1 Dec 
kl 15 på Surte kyrkans 100 års 
jubileum i Surte kyrka.
Vi sjunger J.S. Bachs 
Adventskantaten ”Världens 
frälsare kom här”.

Onsdagsträff 24 oktober
Surte församlingshem kl. 14.00.
Allsång och gemenskap med 
Vladimir och Anki
Fika
 

Gemenskapsträff 25 
oktober
Bohus servicehus kl. 15.00.
Möte med Asien. Ett resekåseri 
av Nils Sjöström
Fika

NÖDINGE. Den nationel-
la kampanjveckan ”Ett 
friskare Sverige” spar-
kade igång i måndags.

Eller snarare trampa-
des igång.

I samband med att 
Hälsodagen för seniorer 
tog sin början invigdes 
två trehjuliga cyklar 
som kommunen köpt in.

Just nu pågår en uppmärksam-
hetsvecka kring matvanor och 
fysisk aktivitet. Ale kommun 
erbjuder tillsammans med det 
lokala föreningslivet en rad olika programpunkter.

Äldrebo-
endet Backa-
vik, som för 
övrigt invig-
des under 
pompa och 
ståt i fre-
dags, stod 
som värd för 
en hälsodag 
riktad till 
seniorer. Det 
s e r v e r a d e s 
kaffe och 
smörgås till 
alla besökare 
och där-

utöver kunde gästerna delta i 
både femkamp och poängpro-
menad.

Hälsodagen inleddes med 
en kort invigningsceremoni. 
Boel Holgersson (C) och 
Jarl Karlsson (S) från Rådet 
för Trygghet och Hälsa sym-
boliserade med hjälp av band-
klippning att de trehjuliga cyk-
larna nu kan börja rulla. Cyk-
larna är i första hand avsedda 
för funktionshindrade.

Hälsodagen bjöd också på 
ett sångframträdande med 
barn från Mellangårdens för-
skola.

JONAS ANDERSSON

Nationell kampanjvecka igång

Hälsodagen på Backaviks äldreboende inrymde såväl fem-
kamp som poängpromenad. Här är det Gun Karlsson som 
svarar på frågor med assistans av Anita Carlsson.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Söndagen den 21 oktober

Mässa med bibelutdelning 
kl. 11.00

Damkören Vox feminale sjunger.
Efter gudstjänsten är det tårtkalas!

Vill du att din 3-åring  skall få en Bibel? 
Anmäl till Pernilla Olausson

0303-444 037

Pilgrimsvandring 
Vi samlas kl 9.00 vid 

Starrkärrs församlingshem 
lördagen den 20 oktober för 
vidare färd (med bil) till andra 

sidan älven,  för att gå från 
S:t Olofs källa till 

Västerlanda kyrka. 

En vandring på ca 1 mil. 
Kläder efter väder 

och tag med matsäck! 

Frågor? 
Ingela Fransson 0303-444031 

ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se


