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NÖDINGE. Till helgen är 
det 10-årsjubileum för 
bytesmarknaden för 
barnartiklar i Ale.

Även i år hålls lop-
pisen i Ale gymnasiums 
matsal och arrangören 
Hanna Settergren tror 
på lika många besökare 
som vanligt.

Den växande trenden att 
handla begagnat märks av 
på den årliga bytesdagen för 
barnartiklar i Ale. 

Evenemanget, som bör-
jade i Surte IP:s lilla lokal, 
har blivit allt större för varje 
år och växte ur flera lokaler 
innan man 2007 flyttade till 
matsalen på Ale gymnasium. 

– Det är inte lika märk-
värdigt att handla på loppis 
som det kanske var för 10 
år sedan. Många föräldrar 
vill köpa barnkläder där gif-
terna hunnit tvättats ur, säger 
arrangören Hanna Setter-
gren som tillsammans med 
Jessica Forsell hållit i trå-

darna sedan starten.
På fredag kommer alla 

sakerna in och då har de fullt 
upp med att bygga upp den 
provisoriska butiken som slår 
upp portarna på lördag för-
middag. Förutom barnkläder 
kommer det även att finnas 
allt från barnvagnar, mam-
makläder och små möbler till 

leksaker och småprylar. 
– Kön brukar ringla sig 

lång redan innan öppning 
och likaså blir det förhopp-
ningsvis även i år, säger 
Hanna.

Skepplanda Hålanda SPF:s 
årligen återkommande och 
mycket populära sillsexa 
firades i kväll i Bygdegår-
den. 130 gäster njöt av god 
sill med tillbehör och god 
underhållning av trubaduren 
GÅKE.

Stämningen var god och 
den duktiga “kökspersona-
len” ledd av värdinnorna 
Sonia och Gerd hade som 
vanligt åstadkommit väl-
dukade bord och trevlig 

servering.
Sammankallande till de 

olika aktiviteterna informe-
rade om kommande träffar 
och två nya cirklar – vin-
provning samt styling. Som 
vanligt vid våra månadsträf-
far avslutades kvällen med 
lottdragning och ett antal 
lottköpare var extra nöjda då 
de gick hem.

Vi ses igen nästa månads-
träff som är den 31 oktober.

❐❐❐

Helgen 20-22 september 
hade Surte missionsförsam-
ling sitt Tillsammansläger på 
Karlsrogården i Vänersborgs-
trakten.

Herren gav oss en strålande 
sol som flödade över stora och 
små under lördagens tipspro-
menad i Guds vackra natur. Vi 
hade även intressanta samtal, 
där vi diskuterade ämnena 
”Vår omsorg om Guds ska-
pelse” och ”Mitt personliga 
andaktsliv”.

God mat lagades av mat-
lagningsgrupper som fått sig 

tilldelat olika måltidstillfällen. 
En grupp gjorde i ordning 
frukost, en annan grupp 
lagade lunch och så vidare 
vilket gav oss ännu en möjlig-
het att lära känna varandra.

På lördagskvällen delade vi 
ut olika Miljö- och Fairtrade-
märkta priser till tipsprome-
nadens många vinnare. Sedan 
bjöds vi på sketcher, en hel 
del hjärngympa och kunskap 
om vad ”sjukdomsdiagnosen” 
ÅNK är. Mycket roligt. Vill 
du veta vad ÅNK är, kom och 
besök oss i Surte missions-

kyrka, så berättar vi!
Helgen avslutades med en 

verkstadsgudstjänst, där alla 
fick delta med olika delar; 
Förbön, sång, vittnesbörd, 
betraktelse, nattvard och 
annat.

På söndagseftermiddagen 
rullade vi hemåt, fyllda av 
viktiga tankar om intressanta 
ämnen, som till exempel hur 
vi kan ta nya kliv mot att bli en 
ekologiskt hållbar församling. 
Nästa år blir det ett nytt läger. 
Kom med oss då!

Michael Olausson

Sånggruppen Ackord från 
Lidköping med ett 25-tal 
sångare o musiker gästade 
Alebygdens RPG-förening vid 
en välbesökt träff i Älvängens 
Missionskyrka den 19 septem-
ber. Gruppen presenterades 
av Missionskyrkans nye pastor 
Leif Jöngren, som tidigare varit 
verksam i den församling som 
merparten av sångarna repre-
senterar.

Ett blandat program följde 

med sånger av bland annat 
Lasse Berghagen, traditionella 
läsarsånger, diktläsning med 
mera. Information gavs om ett 
vänprojekt i Lettland som Sten-
hammarskyrkan i Lidköping 
är engagerade i och en spontan 
kollekt för detta ändamål 
inbringade drygt 3 000 kronor.

Närmast ser föreningen 
fram mot ett intressant besök i 
Smyrnakyrkan torsdagen den 
10 oktober, då vi lyssnar till 

läraren Johannes Marainen, 
som berättar om ”Att leva i 
två kulturer – min samiska 
uppväxt”. Den 17 oktober gör 
vi ett studiebesök i Göteborgs 
synagoga.

Vid mötet meddelades, som 
en glad nyhet att Ica Supermar-
ket i Älvängen från och med 
vecka 40 erbjuder pensionärer 
med Ica-kort 5 % generell 
rabatt.

 Daniel Höglund

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé 
för kvinnor

Skepplanda församlingshem 
lördag 5 oktober kl 9-11

Välkommen att äta frukost och 
lyssna till Lotta Backman, konstnär 

och författare från Borås
”Min ena mamma hette Rut”

Kostnad 40 kr/person. Ingen anmälan

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Välkommen på gudstjänst Söndag 6 oktober
Surte kyrka Gudstjänst för Stora och Små kl. 11.oo
Sång av Peacedrums och Paradisets barn. Präst: H Hultén
Kyrkkaffe, Dopängel utdelning.
 
Nödinge kyrka Mässa kl.17.oo Präst: Reine Bäck
 
Onsdagsträff 9 oktober
14.00 Surte församlingshem
Visor i Folkton med Ing-Marie Romell & Ann-Catrin Persson
Fika och gemenskap, alla välkomna!
   
Välkommen till Tacksägelsedagen söndag 13 oktober
Nödinge Kyrka  11.00 Gudstjänst

Tag med en frukt eller grönsak och gå med i processionen.
 
Surte kyrka  11.oo Mässa  H Hultén
Surte kyrka 13.00 Finsk gudstjänst S Rekola
 

2013. Det går bra att anmäla sig till väntelista för eventuella avhopp samt till 
vårterminen 2014.

Sillsexa i bygdegården

Uppskattat sångarbesök hos Alebygdens RPG

SKEPPLANDA. Lotta Backman, konstnär 
och författare från Borås, talar under rub-
riken

”Min ena mamma hette Ruth”, som också 
är titeln på hennes självbiografiska roman, i 
Skepplanda församlingshem nu på lördag.

Under samlingen får vi lyssna till berät-
telsen om hur Lotta som 18-åring av en 
händelse fick veta att de föräldrar hon vuxit 
upp hos inte var hennes biologiska, hur det 
känns att i vuxen ålder möta och lära känna 
sin ”andra mamma” och vad som kan driva 
en välbeställd kvinna att lämna bort sitt enda 
barn. Det är också berättelsen om barndo-
mens fromma frikyrkomiljö, dess välvilja, 
särart och utanförskap.

Lotta Backman kommer också att visa en 
del av sina bilder under samlingen samt sig-
nera och sälja sin bok.  ❐❐❐

Frukostcafé i Skepplanda Surte missionsförsamling på läger

Bytesdag 10-årsjubilerar
– Loppis för barnartiklar populärare än någonsin

Loppis. På lördag och söndag har det återigen blivit dags för 
bytesmarknad för barnartiklar i Ale gymnasiums matsal. 
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För ett par veckor sedan 
ställde vi frågan om inte 
Ales längsta solros fanns 
på Björkvägen i Alafors. 
Lilly Johannesson, som bor 
i området, förklarade att 
solrosen mätte 3,44 meter. 
I Uspastorp är man dock 
strået vassare. Den här sol-
rosen, som Susanne Nilsson 
har skickat in, mäter hela 
3,60 meter.  
Text: Jonas Andersson

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Längsta sol-
rosen fi nns i 
Uspastorp?


