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0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Vad gör sorgen med Din kropp?
Lördag den 20 april i Starrkärrs församlingshem

kl 10.00-17.00 inbjuds Du som sörjer till en dags 
stillhet, samtal, föredrag och god mat.

Reflexolog Ruth Hassling föreläserom hur sorg kan ”sätta sig” i kroppen.

Dagen är kostnadsfri men vi behöver din anmälan till församlingexp.
0303-444 000 senast 12 april.

Har du några frågor?
Ring diakon Ingela Fransson 0303-444 031

Livets skörhet – Vad blir viktigt i Livet?
En samtalskväll med psykoterapeuten Erland Svenungsson.

Tisdag den 16 april kl 18.30 i Nols kyrka

Festhögmässa
för hela församlingen firar vi i 

Starrkärrs kyrka på söndag den 14 april kl. 11.00

Kyrkkaffe i kyrkan!
Varmt välkomna allesammans!

Körsång
Barnens stund och

Söndagsskola
PredikanNattvard Böner

Härlig gemenskap!

Risvedens störste stigröjare, John An-
dersson i Hålan har gått ur tiden i en 
ålder 88 år. 

Han växte upp på gården Hålan inne på 
Risveden tillsammans med fem syskon, där 
hans föräldrar Johan och Anni drev ett mindre 
jordbruk. Hans far Johan kom från gården 
Ljusevatten och modern, Anni, från Vikes i 
Hålan. Under ett antal år fram till 1935 hade 
de också en mindre speceriaffär i huset. 

Efter att under sin uppväxt ha hjälpt föräld-
rarna med skötseln av gården, gifte han sig och 
bosatte sig i Ölanda i Starrkärrs socken i slutet 
av 1960-talet. Där föddes hans tre barn av vilka 
två ännu är i livet.

I mitten av1940-talet fick han anställning 
som lastbilschaufför hos Älvängens cementgju-
teri, en anställning som han hade kvar fram till 
sin pensionering, då han flyttade tillbaka till i 
Hålan där han byggde hus och bosatte sig. Här 
bodde han ensam fram till sin bortgång. Hans 
fru, Elle, hade gått bort några år tidigare.

John var en typisk renlevnads- och frilufts-
människa, vegetarian sedan 11-årsåldern, 
tystlåten, blygsam och försynt. Som medlem 
i orienteringsklubben Alehof deltog han i 
många tävlingar.

Han deltog också i flera fjällvandringar, 
åkte Vasaloppet några gånger, gick den 35 mil 
långa Bohusleden, därtill ett otal turer inne på 
Risveden, ibland med vandrare som ville lära 
känna de gamla, numera bortglömda stigarna 
och torplämningarna som han på senare år 
varit med om att röja fram och som han sedan 
gammalt var väl förtrogen med.

Det är med stor saknad man minns John 
som man alltid var välkommen till. Vi, dina 
vänner och bekanta som fick förmånen att lära 
känna dig önskar dig en fridfull vila efter alla 
dina vandringar och allt det arbete du nedlagt 
för att hålla stigar och leder öppna och till-
gängliga.

Ditt minne kommer länge leva kvar bland 
alla dem som kom i kontakt med dig.

Till minne

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndag 14 april
Kl 1100 Nödinge kyrka Gudstjänst H Hultén.
 
Kl 1500 Bohus Servicehus Gudstjänst H Hultén.
 
”Opp och Ner, Ner och Opp...”
Kl 1700 Surte kyrka Gudstjänst för Stora och Små med Astrid Lind-
gren-tema. H Hultén, Medverkan av Förskolan Paradiset och Barn-
kören Peacedrums. Lotten Zimmergren – Cello.
 
Onsdagsträff 17 april
1300 i Nödinge församlingshem
Vladimir Masko berättar och spelar musik av P. Tjajkovskij.
Fika, alla välkomna

Lödöse församling

På grund av renovering av Tunge 

kyrka firas istället följande 

gudstjänster i Tunge bygdegård:

14 april kl. 12, MÄSSA
 Km Magnus Skredsvik

 Under kyrkkaffet får vi höra 

minnen från Garns skola. 

5 maj kl. 12 Gudstjänst
Km Magnus Skredsvik

Kyrkkaffe!

Allan Johansson, Göteborg 
har avlidit. Född 1956 och 
efterlämnar syskon med fa-
miljer som närmast sörjande.

Ingrid Sernhem, Älvängen 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Inger Nolfalk, Surte har 
avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar maken Jan-Owe 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Karl Olsson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar vänner som 
närmast sörjande.

Anja Tallheden, Älvängen 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar maken Veikko 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Lena Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar maken Kjell B 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Rune Blom, Bohus har avli-
dit. Född 1930 och efterläm-
nar barn med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Ingegerd Klenner, Bohus 
har avlidit. Född 1919 och 
och efterlämnar maken Hu-
bert samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Toivo Savolainen, Nol har 
avlidit. Född 1955 och efter-
lämnar makan Annelie samt 
Ari och Mia med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ingrid Sernhem. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 3 
april begravningsgudstjänst 
för Ingrid Sernhem, Älv-
ängen. Offi ciant var kom-
minister Lars Ingvarsson.

Döda


