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

Vandring till 
Gudhem 1-2 juni 

Vi pilgrimsvandrar från Varnhem 
till Falköping med  

övernattning i Gudhem. 

Kostnad 700:- 

Frågor och anmälan: 
Ingela Fransson

ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

0303-444031 senast 20 maj.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 15 maj 13.00
Nödinge församlingshem. ”Poltava – slutet på Sveriges stormakt 
tider”. Vladimir Masko och Claes Corin berättar om sin resa till 
Kiev och Poltava i Ukraina och visar Bilder. Fika.
 

För dig som är född 1999 eller tidigare.
Vi har informationsmöte i våra församlingshem i Surte och i 
Nödinge onsdag 15 maj kl. 18.00, ingen föranmälan behövs.
Fika. Både föräldrar och ungdomar är välkomna!
Vid frågor Kontakta Mia Nordin 031-980912

Välkommen!

STARRKÄRR. Hugo 
Wallberg har lämnat 
över ordförandeskapet 
i Föreningen för natio-
naldagens fi rande i Ale.

Tore Berghamn tar 
över klubban och säker-
ställer att traditionen i 
Prästalund hålls vid liv.

– Ja, nu får ungdo-
men kliva in, skrattar 
Tore.
Nationaldagsfirandet i Ale 
startade 1983. Sju år senare 
kom Hugo Wallberg med i 
arrangörsföreningen för att 
senare bli ordförande i den-
samma. Nu väljer han dock 
att kliva av, med ålderns rätt 
som han uttrycker det.

– Jag fyller 90 år i decem-
ber och tyckte det var läge att 
växla över till någon annan, 
säger Hugo.

Spekulanterna på ordfö-
randeposten stod inte direkt 
i kö. Tore Berghamn kände 
sig därför manad att rycka in, 
så att traditionen inte skulle 
gå i graven.

– Jag är ju bara 82. Skämt 
åsido så vore det väldigt tra-

giskt om nationaldagsfiran-
det i Prästalund skulle upp-
höra. Det är en rogivande, 
idyllisk och historisk plats 
som lämpar sig utmärkt för 
ändamålet. Aleborna tycks 
också uppskatta traditionen. 
I fjol var det nog publikre-
kord, säger Tore Berghamn.

Nationaldagen infaller i 
år på en torsdag. Arrangören 
hoppas på lika fint väder som 

förra året.
– Historiskt sett så har vi 

haft ganska tur med vädret 
faktiskt. Undantaget var för 
några år sedan då det var så 
kallt att musikerna knappt 
kunde spela då fingrarna knöt 
sig, berättar Hugo Wallberg.

Årets högtidstal kommer 
att hållas av kommunalrådet 
Paula Örn (S).

JONAS ANDERSSON

Den 18 april hade PRO Surte-Bohus 
sitt kvartalsmöte med drygt 60 med-
lemmar närvarande. Ett fullmatat möte 
som startade med att vår ordförande 
Wivi-Anne Radesjö hälsade alla hjärt-
ligt välkomna och gav tonen till vår 
uppskattade PRO-kör som sjön PRO-
visan och andra vårvisor under ledning 
av Stig Alfredsson.

Därefter gick vi in på dagordningen 
där vi fick rapporter från vår ordfö-
rande från distriktets årskonferens. 
Där hade bland annat motioner om 
”Förbud mot telefonförsäljning” och 
förslag om att protestera mot ”Det 

kontantlösa samhället” antagits.
Vi fick rapporter från kassören Siw 

Ericsson. Studieorganisatören Jan 
Larsson var på utbildning på PRO:s 
kursgård Gysinge Herrgård, men lät 
meddela att han gärna tog emot nya 
förslag på cirklar och kurser.

Stig Alfredsson välkomnar fler glada 
musikintresserade till kören.

Vår nya reseledare, Barbro Anders-
son, presenterade resor till Friskvårds-
dagen i Herrljunga den 30 maj, Dan-
marksresan 14 maj och att en dagsresa 
till Anten planeras. Resorna annonseras 
på våra anslagstavlor med listor för 

anmälan.
Vår egen friluftsdag på Jen-

nylund blir den 1 augusti och pro-
gram sätts upp på anslagstavlorna. 

Sven-Erik Svensson rappor-
terade från KPR (Kommunala 
Pensionärsrådet). Det planeras i 
kommunen att bli nio brukarråd, 
ett för varje äldreboende. Det har 
sagts att varje råd skall erhålla 
6000-6500 kronor till sin verk-
samhetsbudget, men ingen vet 
varifrån pengarna skall tas. Vi får 

se vad som händer!
Efter kaffepausen lyssnade vi på vår 

inbjudne trubadur Martin Persson. 
Han gladde oss med visor av Taube, 
Cornelis med flera. Vår uppskattning 
visades genom att vi sjöng med i de 
flesta visorna.

Sedan blev det dags för vår ord-
förande att hälsa vår granne, Bosse 
Baeckström från Sales On Net, väl-
kommen. Bosse berättade om företaget 
och att man till största delen arbetade 
med företag, men att privatmarknaden, 
som nu uppgår till 15 procent, ständigt 
ökar. Utöver försäljning arbetar man 
med utbildning, personlig service, 
installation med mera.

Bosse fick svara på många frågor från 
intresserade medlemmar. Vi spånade 
även om att eventuellt starta upp en 
datautbildning i vår förening. Vi åter-
kommer i frågan längre fram.

Därmed tackade Wivi-Anne Bosse 
för all information och fördelar vi fått 
och förklarade vårens givande kvartals-
möte avslutat.

Gunilla Carlsson 

Vårmöte hos PRO Surte-Bohus

Nu har de populära kur-
serna i vinkunskap under 
ledning av Claes Anders-
son, Nödinge, avslutats. I 
genomsnitt har 17 med-
lemmar deltagit.

Ansvarige Claes-Hugo 
Larsson hoppas kunna 
återkomma med nya kurser 
till hösten.

Fredagsvandrarna gui-
dades av Sven Johnsson i 
Fjärhult i snö. Vi besökte 
Bengt Algers i Kvarnda-
len och fick information 
om hans kraftverk. Han 
är självförsörjande när det 
gäller värme och ljus. Disk- 

och tvättmaskin går dock på 
nätet, då vattentillgången 
inte är helt pålitlig. Denna 
regnfattiga vinter har man 
varit tacksamma för detta 
arrangemang.

Den sena våren drab-
bade också vandringen vid 
Marieberg. Där fanns blå-
sippor, men inte alls i den 
omfattning som andra år. 
29 medlemmar fick ändå 
en fin vandring. Det disiga 
vädret avskräckte dock del-
tagarna från att gå upp på 
berget.

Lennart Mattsson

SPF Alebygdens medlemmar har fått lära sig mer om vin 
under ledning av Claes Andersson. 

Full fart hos SPF Alebygden

ALAFORS. Varje vår bjuder 
styrelsen in de medlem-
mar som är 85 år och äldre. 
Torsdagen den 2 maj hade 
vi årets träff på Björkliden i 
Alafors. 

SPF Alebygdens ordfö-
rande Hans Åström infor-
merade om pågående och 
planerade aktiviteter i fören-
ingen medan det serverades 
dricka och smörgås, kaffe 
och kaka. Det pratades också 
livligt under kaffestunden.

PRO-pojkarna underhöll 
oss med mycket uppskattad 
sång och musik, flera delta-
gare sjöng med. Som avslut-
ning lottades en blomma ut, 
denna vanns av Paul Olsson 
från Ä lvängen.

Ingelore Lindahl

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Hålanda kyrka stängd 
för renovering

fr o m söndag 12 maj.
Gudstjänster hålls tills vidare  

i församlingshemmet.

Välkomna!

Tore Berghamn (t h) har tagit över ordförandeskapet efter 
Hugo Wallberg i Föreningen för nationaldagens fi rande i Ale. 
Den 6 juni fi ras nationaldagen som vanligt i Prästalund.

– Nationaldagsfi randet lever vidare
Hugo växlar över till Tore

Kerstin Nilsson och Len-
nart Andersson i samspråk 
på SPF Alebygdens Plus 
85-träff på Björkliden.

Paul Olsson vann den blomma som lottades ut.

Plus 85-träff 
hos SPF
Alebygden


