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Vid SPF Alebygdens års-
möte avgick Gunnar Wiik 
efter mångårigt styrelse-
arbete. Han avtackades av 
föreningens ordförande 
Hans Åström, som tackade 
honom för lång och trogen 
tjänst. I styrelsen efterträds 
han av Owe Dafgård, som 
går upp som ordinarie. Siv 
Lindström, Nödinge valdes 
till ny suppleant.

Mötet leddes med bravur 
av Tore Engström. Av 
verksamhetsberättelsen 
framgick att föreningen har 
fått hela 89 nya medlemmar 
under året.

Sammanlagt är med-
lemsantalet nu 636. Dessa 
har fått ta del av ett digert 
program med vandringar, 
studier, resor med mera.

Verksamhetsplanen för 
2013 är ännu mera omfat-
tande. Aktuellt är ett besök 
bakom kulisserna på Operan 
den 27 februari. Vi besö-
ker Volvo den 2 april och 
Göteborgs Synagoga den 24 
april. Vårens höjdpunkt är 
en resa med buss till Rytt-
mästarbostället på Billingen 
den 6 maj. Thomas Elfving 
gjorde reklam för en kurs i 
iPad och smartphone. Alla 
nya medlemmar inbjuds till 
informationsträff på Björk-
liden den 20 februari. Surte-

Bohus kontaktkommitté 
svarar för månadsträffen 
i Medborgarhuset den 12 
mars. Då får vi lyssna till ett 

mycket intressant föredrag 
lovade Ingelore Lindahl.

Lennart Mattsson

Under sju och ett halvt år 
har AnneMarie Svenning-
hed varit pastor i Älvängens 
och Guntorps Missionsför-
samlingar. Hon går nu i pen-
sion. Hennes efterträdare 
i Guntorps Missionskyrka, 
pastor Lars Gunther, har 
precis påbörjat sin tjänst. 

Förra söndagen var det 
avtackningsgudstjänst för 
AnneMarie Svenninghed i 
Guntorps Missionskyrka. 
Kyrkan var välfylld. Guds-
tjänsten leddes av Eva 
Andersson, som hälsade alla 
och framför allt AnneMarie 
med make Torgny och några 
av deras barn och barnbarn 
välkomna. Medverkade 
gjorde kören Paus med sång, 
ungdomar i gruppen Ichtys 
med lovsångsdans och så 
AnneMarie med predikan.

I slutet av gudstjänsten 
höll hon ett personligt tal 
till församlingen. I en festligt 
dukad ”storstuga” blev det 
servering med tårtkalas. Där-
efter återsamlades deltagarna 
i kyrksalen för avtackning. 

Avtackningen började för 
AnneMaries del med en frå-
gesport. Den följdes av flera 
talare som uttryckte tack-
samhet för vad hon har betytt 
under dessa år. Scouterna 
överlämnade två stora foto-
genlyktor och tillsammans 

med församlingen ett stort 
paket. Det innehöll ett cykel-
hjul med vidhängande gåva 
avsedd till inköp av en ny 
cykel. Kören avslutade med 
en specialskriven sång tilläg-
nad AnneMarie och Torgny. 
Det var en mycket trivsam 
samling som markerade att 
en epok i församlingen avslu-
tas. Vi tror att vi ser mer av 
AnneMarie i framtiden då 
hon inte flyttar till annan 
tjänst långt bort utan finns 
kvar i Stenkullen. 

Den första februari påbör-
jade så Lars Gunther sin 
tjänst som pastor i Guntorp. 
Han kommer arbeta 50 % 
och kombinerar pastorsar-
betet med att studera och 
att producera läromedel för 
gymnasieskolan inom IT-
området.  Lars har tidigare 
arbetat som pastor bland 
annat i Velanda och Trollhät-
tan och de senaste åren arbe-
tat som IT-lärare på gym-
nasieskolan. Han kommer, 
förutom gudstjänster, bland 
annat att delta i scoutarbetet.

Guntorps Missionskyrka 
vill hälsa Lars välkommen i 
sin tjänst. Den 3 mars firar vi 
välkomstgudstjänst då Lars 
installeras som pastor i för-
samlingen.

❐❐❐

Ett stort tack till alla som 
bidrog till insamlingen för 
Världens Barn. Ale hade 
vid årets slut fått ihop sam-
manlagt 107 070 kronor.

Den stora insamlingen 
är i mitten av oktober varje 
år och då räknar vi ihop 
vad vi har fått in, men 
dessutom uppskattar vi hur 
mycket vi tror att vi får in 
under resten av året.

Vår samordnare från 
Göteborg ringde och med-
delade att Ale kommun fått 
ihop 102 375 kronor vilket 
betyder att vi ökat med 
12,1 procent och att vi 
skänkt 3,69 kronor/person.
Bössinsamlingen 45 096
Kupan Röda korsets
secondhandaffär 19 981
Företagsannonser 11 000
Smyrna Secondhand 13 062
Loppis (15/9) 4 488
Framtida inkomster 5 000
Annat sms m.m 3 748

Till vår stora glädje blev 
våra ”Framtida inkomster” 
nästan dubbelt så stora 
som beräknat och detta gör 
att när vi räknat alla bössor 
från konserter i kyrkor, 
på gymnasiet med mera 
efter den 15 oktober så slu-
tade summan på 107 070 
kronor för år 2012.

Ett stort tack för alla 
bidrag till insamlingen!

Världens Barn i Ale 

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

www.mittiale.se - 0303-444 000

Förmiddagscafé
i Kilanda församlingshem 
torsdag 21 feb kl. 10-12

Vyer från 
söndagsskolan
Dagens gäst är 
Mikael Nordblom 
berättar om och visar oss 
söndagarsskoleplanscher.

ÅRETS FÖRSTA 
NÄRINGSLIVSTIDNING!

Reportageidéer?
Jonas Andersson, 0707-36 85 31, jonas@alekuriren.se
Johanna Roos, 0707-71 29 45, johanna@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö, 0704-92 35 07, perra@alekuriren.se

Vecka 10  •  2011  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun

����

�����
��	


�����
����

�����
�����

������
�����

����
�����

����
����

�����
�����

UF-mässa med framgångar 

Vecka 10  •  2011  •  Utges av Alekuriren AB  •  Till samtliga hushåll och företag i Ale och Lilla Edet samt alla företag i Kun

Fo
to

: 
P
er

-A
n
de

rs
 K

lö
ve

rs
jö

Nytt och fräscht 
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Ronderande och stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

Nu är Gullimitt i centrum

Ford Transit Connect Dragkrok. Bränsledriven motor- och kupévärmare.

RING 0303-960 96

– Att ratta lastbilar är det inte alla tjejer som gör
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Vecka 11 ger Alekuriren ut 
Fokus Företag på nytt!

En lokal näringslivsbilaga till samtliga hushåll i Ale-Lilla 
Edet samt till alla företag i Ale, Lilla Edet och Kungälv.

Manusstopp torsdag 7 mars kl 12.
Annonser:  Kent Hylander, 0704-38 52 58, kent@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö, 0704-92 35 07, perra@alekuriren.se

Mimers Hus, Kungälv
Lördag 16/2 kl 16.00 - ca 18.30  

inkl kaffepaus
• Guddehjälmarna
• UkuleleBandet från Göteborg.  
 Ledare: Nimrod de Broen
• Vissångaren Ove Gerth
•  Nordiska Visskolan - med elever från 

olika delar av Norden

Programledare: Lennart Thorstensson
Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull på biljetten.

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus,  
0303-238202 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15, 

lör 16/2 11-16. Entré 160:- inkl. kaffe m dopp.
Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Sång   Sånt

107 070 kronor 
till Världens Barn

Från Guntorps Horisont:

Avtackningsgudstjänst för 
AnneMarie Svenninghed

SPF avtackade Gunnar Wiik

Ordförande Hans Åström avtackar Gunnar Wiik.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff den 20 februari
i Nödinge församlingshem kl 13.00
”Chopin”  Henrik Kilhamn - Piano. Fika.

Välkommen!


