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Från 7 år till 92 år på en 
timma... Det underhölls vi 
av Agneta Arti i Skepplanda 
bygdegård i torsdags. Agneta 
är en fullfjädrad skådespe-
lare från Göteborg, hon har 
själv skrivit denna enmans-
föreställning vilken hon 
uppförde med hjälp av tio 
stolar och rekvisita. Vi kände 
nog alla igen oss mer eller 
mindre från våra egna liv. 

Efter föreställningen ville 

applåderna inte sluta. Har ni 
inte sett denna föreställning 
har ni gått miste om något 
fantastiskt. 

Att bygdegården fylls med 
glada SPF-medlemmar på 
månadsträffarna hos SPF 
Skepplanda Hålanda är inte 
konstigt med underhåll-
ningar som denna. Under-
hållningsansvariga skall ha 
stort tack. Anmälningslistor 
till resor med mera cirku-

lerade och vi njöt av fina 
smörgåsar och gott kaffe.

Efter sedvanlig lottdrag-
ning fick vi några ord på 
vägen av ordföranden samt 
en önskan om Glad Påsk.

Olle Magnusson

SPF-are underhölls i bygdegården

PRO Ale Norra hade en 
fantastisk kulturträff torsda-
gen den 7 mars i Skepplanda 
Bygdegård. Det serverades 
ärtsoppa, smörgås och dricka 
samt kaffe och en jättegod 
tigerkaka. För underhåll-
ningen stod Christer Pauls-
son som sjung, rockade och 
framförde finstämda sånger.
Christer spelade synt, gitarr, 
flöjt och dragspel så det blev 
full rulle i Bygdegården. Ett 
70-tal personer kom och 

åt, lyssnade och sjöng, samt 
en del hade också turen att 
vinna fina vinster i lotteriet.

Därefter var det bara ett 
par dagar kvar till den 10 
mars då PRO Ale Norra 
hade bokat Stigens Buss för 
ett besök i Vara konserthus. 
En fullsatt buss styrde mot 
Vara för att vara med på 
Hjalmars Kafferep.
Anna-Greta såg till att alla 
kom med bussen, från Surte 
i söder till Skepplanda i norr.  

Med Joakim vid ratten var 
det inga problem att styra 
färden mot Conditori Nord-
polen, med sina gamla anor, 
och där smakade det gott 
med kaffe och landgång.
Ett fullsatt konserthus skrat-
tade gott åt Hjalmar och 
hans medspelare. Därefter 
bar det hemåt efter en lyckad 
dag där resenärerna även 
hade fått se det omtalade 
Blåa Huset i Vara.

Eva Carlsson

Fantastisk kulturträff i Skepplanda

Ica Kvantum Ale Torg bjöd i förra veckan in pensionärer till en eftermiddag i ostens 
tecken. Helena från Falbygdens Ost ledde besökarna genom ostens historia med anekdo-
ter, tips och mycket kunskap. Eftermiddagen avslutades med en dignande ostbuffé och 
alla fi ck också med sig en välfylld goodiebag med smått och gott.

Ica bjöd in till osteventIca bjöd in till ostevent

Palmsöndagen är speci-
ell dag inför påskhögti-
den. Jag har ett minne 

från en gudstjänst i Texas USA 
där människorna stod utanför 
kyrkan och sjöng och viftade 
med palmkvistar för att stryka 
under bibeltexten från Markus 
evangeliet där Jesus rider in 
i Jerusalem på en liten åsna. 
Folkskaran sjöng och ropade: 
hosianna Davids son. Hosian-
na var ett rop efter hjälp och 
befrielse från förtryck av över-
heten. Är det inte något lik-

nande rop över vår värld idag? 
Tanken med dessa rader är att 
vi skulle stanna till inför vårt 
eget liv. Vad bra vi har det 
fortfarande i vårt land medan 
folk inte så långt borta ropar 
på hjälp. Kan vi hjälpa någon 
medmänniska i nöd på något 
sätt är det med Jesu ord. Vad 
vi har gjort för någon av dessa 
mina minsta, har vi också gjort 
mot honom.

Leif Karlsson,
Pastor Pingstkyrkan Bohus med 

önskan om en God Påsk
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Vår älskade Mor
Mormor, Farmor

Gamlamormor och
Gamlafarmor

Ester Johansson

* 30 januari 1919

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
19 mars 2013

LEIF och ELISABETH
Madeleine och Tomas

Joel, Samuel
INGER och BENGT
Mikael och Maria

Johanna
Jörgen och Coy

Övrig släkt och vänner

En trött liten Mor
med silvergrått hår

Flitig så länge krafterna
varade

Så stilla kom ängeln
och log

viskade ömt nu är
det nog

I minnet Du lever,
Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 10

april kl. 13.30 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
måndagen 8 april.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Barncancerfonden tel.

020-90 20 90.

Ett varmt tack till
personalen på Bohus

servicehus för kärleksfull
omvårdnad av Ester.

Döda

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

PÅSKHELGENS GUDSTJÄNSTER

SKÄRTORSDAG
S:t Peder 18.00 Mässa Wetterling

Skepplanda 19.15 Mässa Wetterling

LÅNGFREDAG
S:t Peder 10.00 Gudstjänst Broman

Lödöse kyrkokör
Marie Lindqvist - flöjt

Hålanda 12.00 Gudstjänst Broman

Skepplanda 18.00 Musikgudstjänst Broman
Skepplanda kyrkokör

PÅSKAFTON
S:t Peder 23.30 Påsknattsmässa Skredsvik

PÅSKDAGEN
Skepplanda 10.00 Mässa Broman, kyrkkaffe

Skepplanda kyrkokör
Pierre Torwald - trumpet

Hålanda 12.00 Familjegudstjänst Skredsvik
Hålanda kyrkokör

S.t Peder 12.00 Mässa Broman
Lödöse kyrkokör

Marie Lindqvist - flöjt
Linda Andersson - trumpet

Tunge 17.00 Påskspel Skredsvik
Elin Åkesson - fiol

ANNANDAG PÅSK
Ale-Skövde 11.00 Pastoratsmässa Wetterling

Anette Svennblad - solosång
Ingemar Martinsson - trumpet

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Påsken i Nödinge församling

Onsdagsträff  i Nödinge församlingshem

Fika, alla välkomna

Vuxen - barn verksamheten i Bohus (modulen nedanför bo-
hushallen) är välkomna under v14 och v15 till verksamheten i Surte 
(vid församlingshemmet). 
Onsdagar och fredagar 09.30-12.30. eftersom vi inte längre har kvar 
lokalen vid bohushallen. V.16 (16april) kommer vi nystarta i våra 
nyrenoverade lokaler i Kyrkans hus övervåningen (vid busshållplats 
skolvägen) tisdagar 10.00-13.00 och onsdagar för vuxen-minsting 
13.00-16.00.
Har ni några frågor kontakta Lisbeth Knutsson 031-981015

Skärtorsdagen
1800 Surte kyrka Mässa H Hulten 
A Grosshög.
1800 Nödinge kyrka Mässa med 
Påskvandring, R Bäck.
 
Långfredagen
1100 Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Bäck.
1500 Surte gravkapell Korsan-
dakt R Bäck.
 
Påskdagen
1100 Nödinge kyrka Påskguds-
tjänst Stora & Små.

Kom med och sjung i Lilla Påsk-
kören för alla åldrar. Donovans 
kompband medverkar. Vi övar 
1000 

R Bäck.
1100 Surte kyrka Påskgudstjänst 
H Hultén.
1300 Surte kyrka Finsk Påskmäs-
sa L Sorvoja.
 
Annandag Påsk
1100 Surte Missionskyrka
Ekumenisk gudstjänst.
Ekumeniska kören, L Karlsson 
H Hultén P Kjellberg


