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Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst 

10 februari kl. 18.00

Göteborgs Domkyrkas Göteborgs Domkyrkas 
flick-, goss- och ungdomskörflick-, goss- och ungdomskör

under ledning av Petter Ekberg.

Ackompanjemang: Sabina Nilsson

Fri entré!Fri entré!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

”Se vi gå upp till Jerusalem…”
Fastlagssöndagen den 10 februari
Surte kyrka Gudstjänst kl. 11.oo H  Hultén
Nödinge kyrka Mässa kl. 17.oo  H Hultén
Sång av medlemmar ur Blue´n Joy
Bohus Servicehus Gudstjänst kl.15.oo H Hultén
 
Askonsdagen den 13 februari
Nödinge kyrka
Askonsdagsmässa kl. 18.oo H Hultén

Onsdagsträff 13 februari
Surte församlingshem kl 14.00
Diakon Elise Friman – Reseskildring. Fika.

Alla är välkomna!

Det är sant att pensionärer har fullt upp om 
de vill. I vår förening har vi massor med akti-
viteter och är öppna för förslag på nya. Alla 
intressen tillvaratas. Det är bara fantasin som 
bromsar.

Många känner att när 65 eller 67-årsdagen 
närmar sig är man för ung för att gå med i 
pensionärsorganisation. Så fel tänkt! Det 
trevliga är att man har samma erfarenheter 
av livet, och det man kanske funderat över att 
vilja fördjupa sitt intresse i kan tillfredsställas i 
en PRO-förening där din röst verkligen hörs.

Hos oss har vi: Boule, gympa, bingo, kera-
mik, bokcirkel, promenader i skogen, glas-
fusion, engelska, vinprovning, resor, kurser, 
fredagsdans, matlagning för herrar med mera. 
Dessutom alla fina kurser på vår underbara 

kursgård Gysinge. En fantastisk anläggning 
som alla borde få uppleva.

Du som känner dig för ung att bli medlem 
i en PRO-förening bör tänka om.

Vid pensioneringen kan man känna sig tom 
efter ett långt arbetsliv, men att gå med i vår 
förening ger dig fullt upp av roliga sysselsätt-
ningar.

Vill du veta mer så sitter alltid någon av oss 
i styrelsen på vårt kontor i Bohus Servicehus. 
Besök eller ring oss. Besök även vår populära 
cafeteria där du kan köpa kaffe med dopp till 
verkligen humana priser. Här sitter vi och 
pratar om gamla minnen och skvallrar.

PRO Surte-Bohus
Gunilla Carlson

Bli en ung pensionär i PRO Surte-Bohus!

SKEPPLANDA. Det var ett välbesökt möte 
med cirka 150 medlemmar. Efter att ordfö-
rande Laila Johansson förklarat mötet öppnat 
hölls parentation med en tyst minut och ljus 
tända för under året avlidna medlemmar.

Mötesförhandlingarna leddes av ordföran-
den för dagen, Bo Björklund. Då valbered-
ningen hade gjort ett gediget arbete gick alla 
val som smort. Nyval i styrelsen var Gerd 
Jonasson sekreterare samt Lisbeth Bengts-
son. Ordförande Björklund tackade för visat 
förtroende och förklarade mötet avslutat.

Föreningen hade av Thorsten Johansson 
fått en ny ordförandeklubba med slagplatta av 
renhorn. Denna mottogs med en varm applåd.

Nu väntade alla på underhållningen, men 
var fanns mannen som skulle roa oss? En röst 
hördes i vestibulen och vem kom in om inte 
självaste Lars Gathenhielm, känd som Lasse 
i Gatan, kaparkaptenen. Vi fick en historie-
lektion om hans liv, utförd av James Holm i 
dåtida klädsel.

Efter detta smakade kaffet bra och blom-
mor utdelades till avgående funktionärer med 
ett tack för arbetet under året. Nu tar vi friska 
tag under 2013 och önskar styrelsen och valda 
kommittéansvariga lycka till.                   ❐❐❐

Årsmöte i Skepplanda Hålanda SPF

ÄLVÄNGEN. Starrkärr-
Kilanda församling har fått 
diplom! Ett diplom som talar 
om att vi vill arbeta för en 
rättvisare värld. En ”Kyrka 
för Fairtrade ” kallas vi nu, 
och det är Sveriges Kristna 
Råd, som har diplomerat oss.

Hur har det här gått till 
då? Jo, detta är något som 
man ansöker om, och så 
kontrolleras det att man 
uppfyller vissa kriterier; 
bland annat att det serveras 
kaffe, te, frukt, socker med 
mera som är Fairtrademärkt. 
Dessutom skall verksam-
heten i så stor utsträckning 
som möjligt informera om 
vad Fairtrademärkningen 
betyder för producenterna av 
varorna vi köper, samt göra 
vissa utåtriktade aktiviteter 
varje år.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling har sedan 70-talet både 
använt och sålt produkter 
som tillverkats under ”rätt-
visa former”, men det var 
först för ett halvår sedan som 
vi bestämde oss för att vi ville 
verka för detta i alla försam-
lingens olika verksamheter 
och arbetsplatser.

Söndagen den 27 januari 
hade vi en Fairtrademässa 

i Älvängens kyrka. Då kom 
Christina Bernérus, miljö-
samordnare för Göteborgs 
stift, och överlämnade dip-
lomet. Det var en gudstjänst 
där ett lovsångsband höll i 
musiken. Predikan, texter, 
böner och sånger var på 
temat rättvisa och solida-
ritet. Vi är glada för att vi 
blivit utsedda till ”Kyrka för 
Fairtrade”. Vi är den 73:e 
församlingen i Sverige som 
utsetts och vi ser det inte 

som en medalj för väl utfört 
arbete, utan som en sporre 
att än mer försöka handla på 
ett schysst sätt mot dem som 
producerar vår mat. 

Så nu vet du, att när du 
fikar i vår församling, så 
bidrar du till att en kaffeod-
lare i exempelvis Mexico har 
möjlighet att skicka sina barn 
till skolan!

Ann Åström
Starrkärr-Kilanda församling 

– Starrkärr-Kilanda församling diplomerade

Kyrka för Fairtrade

Christina Bernérus, miljösamordnare för Göteborgs stift, 
överlämnade Fairtradediplomet till Per-Martin Andersson.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 9 februari kl 9-11

Skepplanda församlingshem
Frukostkostnad 40 kr/pers, ingen anmälan.

Varför gör det så ont 
att inte bli sedd?

Eller: när livet gör ont 
och ingen ser dig!

Helena Boberg Oskarsson

Välkomna!

Till medryckande toner 
från en taktfast gånglåt 
startade Aktiva Seniorer sitt 
första månadsmöte för året. 
Delar av Prästgårdslagår’n 
stod för dagens underhåll-
ning med sång och spel på 
flera olika instrument. Vi 
bjöds på en rikhaltig och 
omväxlande repertoar. För-
utom sköna folkvisemelodier 
fick vi bland annat svänga 
med i en rockig Jambalaya. 
All of me, framförd på klari-

nett, var mycket njutbar att 
lyssna till. Klarinetten tog 
oss även med till Söder om 
landsvägen, Edvard Pers-
sons paradlåt.

Galenskaparna hade 
fått släppa till flera av sina 
nummer som I Guds fina 
natur och Silla går till. Båda 
med ett härligt framförande. 
För att inte tala om sången i 
En countrykille. Lite av Ove 
Törnqvist hanns också med 
denna musikaliska förmid-

dag och då i form av Alpens 
ros. Mötet blev fulltecknat 
på tre dagar vilket säger det 
mesta om populariteten hos 
våra entertainers. På novem-
bermötet står de åter här på 
scenen.

Vivi-Ann S hade bokat 
biljetter till lunchteater den 
14 mars. Besked om delta-
gande lämnas senast den 14 
februari.

Marita O påminde om 
aktiviteter under kommande 
månad. Bengt B informerade 
om resor.

Henry Olsson medde-
lade att boulespelet startar 
den 1 mars. Han över-
lämnade också sektionens 
vandringspris till Bengt 
Jonsson.

Ulf L redogjorde för en 
utredning om olycksfall. Vi 
uppmanades ta vara på den 
hjälp som

Hemmafixare och Bud-
bärare erbjuder samt att 
använda vårt sunda förnuft. 
Allt för att minska antalet 
onödiga olyckor.

Nästa möte, den 27 febru-
ari, är det Föreningsstämma 
med fri entré!   Inga Isaksson

Glada tongångar hos Aktiva Seniorer

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 14 och fre 15 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 25 kronor

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!


