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

Vårfest 
med familjegudstjänst 

där barnkören gNola sjunger.

Efter gudstjänsten flyttar vi oss 
ut i trädgården, där blir det 
korvgrillning, tipspromenad 

och lekar mm.

Nols kyrka
Söndagen 19/5 kl 11.00

Vårkonsert
Starrkärrs kyrka 16 maj 19.00

Damkören Vox feminale och 
sångare ur Jawa musik 

sjunger vårsånger under ledning av 
Johanna Werder och Sabina Nilsson. 

Fri entré.

Våravslutnings-
konsert

Starrkärrs kyrka 22 maj 18.00
Nya barnkören från Älvängen

sjunger  under ledning av 
Karin Bäckman och Sabina Nilsson.

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka 19 maj 18.00
Nya Motettensemblen sjunger 

sånger vid pingst.

Fri entré.

NÖDINGE. Alve 
Henriksson och Anton 
Csongrádi går i klass 2 
Gul på Nödingeskolan.

På väg hem från 
skolan kom de på den 
briljanta idén – att 
sälja fi ka till förmån för 
Världens Barn.

När bostadsrättsföreningen 
i Nödinge skulle ha städdag 

tyckte Alve Henriksson och 
Anton Csongrádi att tillfället 
för fikaförsäljning var det 
bästa tänkbara. De gjorde 
slag i saken, fixade allting 
själva med att skriva lappar 
som de delade ut i området, 
tryckte upp affischer och 
ställde fram bord och stolar. 
Responsen från grannarna 
lät inte vänta på sig. Det 

såldes kaffe, saft och bullar 
som aldrig tidigare.

– Det blev en förtjänst på 
848 kronor. Pengar som vi 
nu har skickat till Världens 
Barn, berättar grabbarna för 
lokaltidningen.

Alve och Anton räknar 
med att göra om samma sak 
på höstens städdag.

JONAS ANDERSSON

Sålde fi ka för Världens Barn

– Alve och Anton tog saken i egna händer

Alve Henriksson och Anton Csongrádi passade på att sälja fi ka när det arrangerades 
vårstädning hemma i bostadsområdet i Nödinge. Förtjänsten blev 848 kronor, pengar som de 
har skickat till Världens Barn. Ett beundransvärt initiativ!

50 medlemmar fick en 
säregen upplevelse vid sin 
resa till Skövde nyligen. Upp 
på Billingen vid Simsjön har 
major Bernhard Englund 
skapat ett Skansen i minia-
tyr. Framför allt har han 
åskådliggjort hur de indelta 
soldaterna levde. Här finns 

också ett ryttmästarboställe 
som tillbyggt rymmer ett 
museum med många kle-
noder. Nämnas kan det 
skrivbord som gjordes till 
Karl XII vid 11 års ålder och 
sedan byggdes på när prin-
sen växte.

Major Englund gav en 

målande redogörelse av Sve-
riges stormaktshistoria. Det 
var också fascinerande att 
höra hur anläggningen hade 
kommit till och utökats. När 
ryttmästarbostället var fär-
digt invigdes det av kungen, 
som fyrade av en salut. Varje 
år besöks anläggningen av 
15 000 personer. Besöket 
avslutades med att vi intog 
en riklig buffé i ståndsmässig 
miljö.

Den 17 maj går 
fredagsvandringen runt 
Alvhems golfbana och den 
24 vandrar vi i Säveåns 
dalgång. Den 31 maj åker 
vi ut till Lövön utanför 
Rörtången.

Lennart Mattsson

Medlemmar från SPF Alebygden på plats vid Simsjön i Skövde där Major Bernhard Englund 
föreläste om Sveriges stormaktshistoria.

Det kom en inbjudan till 
en medlemskryssning med 
båten Galaxy till Åbo. Inbju-
dan stod i Veteranen (SPF-
tidningen). Då resan gick 
den 22-23/4 tyckte vi att det 
passade oss att åka med och 
fira våra 150 år. Tyvärr var 
det inga fler här ifrån som 
åkte med.

Förbundet hade chartrat 
båten och kallade äventy-
ret Kasta Loss med SPF, ett 
digert program var ordnat 
och möjlighet fanns att vara 
aktiv under hela resan. Vi 

bjöds på välkomstdrink och 
SPF:s förbundsordförande 
Karl Erik Olsson hälsade 
välkommen med ett uppfris-
kande tal. Därefter var det 
show med Dance Factory 
och efter det tog Streaplers 
över och spelade upp till dans 
resten av natten. Det var dags 
att ta hytten i besittning för 
någon timmas vila. Frukost 
nästa dag serverades från kl 
05.00.

Inte kan man tro att det 
var 1 200 pensionärer som 
var med på båten. Klockan 

11 startade ett mässprogram 
med åtskilliga utställare, 
längst köer var det vid Bengt 
Frithiofssons vinprovning 
samt “Gör om mig” där sex 
sminköser gjorde sitt bästa 
för att få oss att se bättre ut...

Dagen gick med diverse 
hållpunkter, till exempel 
dansskola och seminarier. 
Streaplers spelade upp till 
dans tills det var dags att 
lämna båten. En fantastiskt 
välordnad resa tycker två 
glada deltagare från Ale.

Olle Magnusson

Medlemskryssning till Åbo

LÖDÖSE. Lödösetraktens 
Hembygdsförening ord-
nade gökotta med vandring 
i Bredhult Tunge och 19 
morgonpigga vandrare 
kom. Vi besökte de gamla 
torpruinerna Gretatorpet, 
Kampetorpet och Sörby. 
Vid Kampetorpets gamla 
husruin intogs morgonfi-
kan. Där fanns fortfarande 
de gamla syrenbuskarna 

och gammeldags påskiljor 
kvar. Därefter gick vi mot 
Sörby och passerade en 
riktig ”kvestekula”.

På hemvägen hörde 
några deltagare göken. De 
gamla torpen har ingått 
i en studiecirkel som 
Hembygdsföreningen haft 
under hösten och vintern. 
Vi tackar våra guider Bir-
gitta Johansson och Bertil 

Kannerholt för denna 
härliga promenad.

Kommande aktiviteter 
som anordnas av Hem-
bygdsföreningen är växt-
bytardag tisdagen 21 och 
våffelkvällen 18 juni och 
båda äger rum vid Valla-
Marias stuga vid Lindvägen 
Lödöse.

Barbro Sandström

Gökotta i Lödöse

NÖDINGE FÖRSAMLING
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Surte kyrka. Gudstjänst för 
Stora och små kl.11.oo H Hultén
Utdelning av Barnens bibel. 
Kyrkkaffe
 
Helluntaimessu Surten 
kirkossa klo 13.00. 
Pappi Lisa Sorvoja. Kanttori 
Vladimir  Masko.
Laulusolisti Reima Killström
 

Bohus Servicehus
Musikgudstjänst kl.15.oo 
H Hultén. Vladimir Masko 
spelar ”Årstiderna” av Peter 
Tjaikovskij. Kyrkkaffe
 
Nödinge kyrka
Mässa k.17.oo H Hultén. Medv. 
Blåsensemblen Larmet
Kyrkkaffe i vapenhuset.

Gudstjänster den 19 maj

Onsdagsträff 22 maj kl 14.00
Surte församlingshem. Vårfest med
vårsånger och hemlig gäst.
Fika. Alla är välkomna!

SKEPPLANDA. I tisdags 
var det säsongsavslut-
ning i SPF:s Skepplanda-
Hålandas bingo med goda 
smörgåsar och kaffe. 42 
spelare hade trotsat solen 
och infunnit sig i Skepp-
landa bygdegård, förmod-
ligen i hopp om att få en 

eller fler.
I pausen efter fem 

spelade brickor njöt vi av 
räksmörgåsar från Molins 
Café. Efter avslutade spel 
önskade vi varandra trevlig 
sommar och att vi ses igen 
den 3 september.

Laila Magnusson

Bingoavslutning i Skepplanda


