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

I år satsar vi på enklare lättlunch, 

tipspromenad (vid bra väder) med 

fina priser, lekplatsen i trädgården 
och mycket mer. 

Öppet kl 10.00-14.00  
Tisdag, Onsdag 4 och 5 juni
Tisdag – Torsdag 11, 12 och 13 juni

Lättlunch, smörgås, glass, korv o bröd!

Öppet hus 
i Starrkärr!  

Nyhet
er 

för i
 år

Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

VÄLKOMNA TILL MUSIKFEST I SURTE 6 JUNI

15.30 Surte musikkår vid Surte församlingshem
16.00 Musikalen ”Va bra” av barnkören Peacedrums i Surte kyrkan
16.30 Surte musikkår vid Surte församlingshem
Allsång i församlingshemmet
17.15 Trollkaren Ason Bson och Cson i lilla salen
18.00 Blué n Joy Gospel Konsert i Surte kyrkan.
 
Servering med korv med bröd, kaffe och tårta 
är öppet hela tiden. Intäkterna skänks till 
Barncancerfonden. Ansiktsmålning och aktiviteter för barn mellan 
15.30-18.00 med uppehåll under musikalen och trollkaren.

Välkommen!

Nu på lördag-söndag bjuder 
Missionskyrkan i Älvängen 
in till något som kan liknas 
vid en försommarfest. Ute 
på parkeringen kommer ett 
tiotal bakluckor att öppnas 
och loppmarknaden tar sin 
början lördag förmiddag.

– Det blir försäljning av 
alltifrån växter till böcker, 
säger Lis-Beth Engström.

Inne i kyrkan visas vackra 
konstverk signerade Ingrid 

Levin (olja) och Barbro 
Sundh (akvarell).

– Givetvis serveras fika. 
Kaffe och rabarberpaj 
kommer vi att fresta besö-
karna med, säger Lis-Beth.

Festligheterna avrundas 
på söndagseftermiddagen 
med konserten ”Om somma-
ren”. Pernilla Rehn, kören 
och brassensemblen under-
håller publiken i kyrksalen.

JONAS ANDERSSON

Vid PRO Ale Norras 
kvartalsmöte i Medborgar-
huset den 15 maj hade det 
dukats upp med vitsippor på 
borden. Ett underbart väl-
komnande till medlemmarna 
och våren.
Vid de sedvanliga mötesför-
handlingarna informerades 
om föreningens verksam-
het, vilket visade på mycket 
god verksamhet med stort 
medlemsdeltagande. Vårt 
program för sommaren/
hösten delas ut inom kort. Vi 
kommer att göra flera resor 
framöver med bland annat 
teaterbesök på ”Dansen på 
Furulund” i augusti, Rit- och 
målerigården i Tvååker och 
Carlsbergs bryggeri i sep-
tember.
I november besöker vi 
Lorensbergsteatern med 
Familjen Addams och däref-
ter middag på Golden Days. 
Ett besök på GöteborgsO-
peran som ger La Cage aux 
Folles blir det i januari.
Så var det då dags för 
”Stuffa-Stig” och hans Älva 
Plus-tjejer, som verkligen 
bjöd på ett underhållande 
program. Härliga ungdo-
mar!

Därefter smakade kaffet 
och smörgåsarna jättegott 
som kontaktombuden i 
Alafors dukade fram. Mötet 
avslutades med lotteridrag-
ning, där en del hade mer tur 
än andra och dessutom flera 
gånger.

Eva Carlsson

Resan startade i ett 
underbart väder och 
med förväntansfulla 
resenärer. Vid ankomsten 
till Fagerås serverades 
nygräddade våfflor och 
tillbehör. Därefter bör-
jade promenaden genom 
skogen med massor av 
blommande påskliljor. 
1978 planterades de 
första lökarna, cirka 500 
stycken. Sedan dess har 
över en miljon lökar 
planterats på slåtteräng-
arna runt huset.
Därefter gick resan till 
hotell Bogesund i Ulrice-
hamn där det serverades 
en god lunch.

Färden fortsatte mot 
Bredared för besök hos 
Unos djur. Där visades 
en film om Uno Axels-
son, denne fantastiske 
man som skapat omkring 
250 träskulpturer av olika 
djur. Alla dessa visades i 
museet.

Även här blev det kaffe 
och smörgås, och där-
efter startade hemresan 
med mycket nöjda och 
mätta resenärer.

Eva Carlsson

NYGÅRD. PRO Lödöse-Nygård hade 
dans i Locktorp fredagen den 24 maj. 
Vädret var fint och Tommy Danielssons 
trio spelade bra dansmusik.

Det är synd att inte flera människor 
hittar fram till denna underbara lilla park. 
Den 14 juni dansar vi igen och då hoppas 
jag på fler besökare.               Pia Ek

PRO Lödöse-Nygård

Många av SPF Alebygdens 33 
fredagsvandrare ställde sig frågan: 
Varför har vi inte vandrat här 
tidigare?

En fantastisk natur. Vi startade 
vid Hedefors och följde Säveån 
motströms. Vädret var strålande 
och vyerna bedövande. Strömsta-
ren lät sig beskådas och överallt 
fanns det spår efter bäverns idoga 
arbete. Här var också lämningar 
efter industriell verksamhet.

Med hjälp av länsstyrelsen och 
Västkuststiftelsen har Lerums 
kommun genom spänger och 
trappor gjort leden lättillgänglig. 

Innan vi skildes 
avtackades Gösta 
Mårdborg för en 
fantastisk vand-
ring.

Nästa fredag avslutas de plane-
rade vandringarna med ett besök 
på Lövön. Vi åker till Rörtången 
och med båt över till ön.

Under sommaren gör vi spon-
tanvandringar varje fredag. 
Information om dessa finns på 
gästboken.             Lennart Mattsson

SURTE. En parkering som 
förvandlas till en prunkande 
oas för en dag utlovade 
arrangören till Trädgårds-
marknad i Surte. Visst blev 
det så! Många passade på att 
fynda bland blommor och 
blad vid Glasbruksmuseet i 
lördags.

Temperaturen var behag-
lig och marknadsbesökarna 
trivdes i det fina majvädret. 
Det rådde en härlig atmosfär 
på området. Utöver parke-
ringsytan där plantor, stick-
lingar och andra trädgårds-
relaterade produkter bytte 
ägare, så höll museet öppet. 
Utanför entrén hade ett lot-
teribord placerats och inne i 
hyttan gick det att ta del av 
olika slags hantverk.

Sammantaget blev det en 
riktigt lyckad dag vilket Kul-
turföreningen Bruksongar 
kunde skriva under på.

Blommor och blad i Surte

Trädgårdsmarknaden i Surte lockade många besökare.

Utanför Glasbruksmuseets entré fanns ett lotteri där det 
gick att vinna hembakat.

Ingrid Levin, Barbro Sundh, Leif Jöngren och Lis-Beth Eng-
ström hälsar välkommen till familjefest i Missionskyrkan, 
Älvängen, nu till helgen.

Missionskyrkan bjuder 
in till familjefest

Kvartalsmöte
hos PRO
Ale Norra

PRO-resa
till Fagerås

SPF Alebygden i Säveåns dalgång

SPF-are fredagsvandrade vid Säveån.                         Foto: Eva Jönsson

PRO-dans på Locktorp

Caroline  kommer 
med sina hundar 
och har freestyle-
uppträdande 

Fika, korv och bröd! 
 

Ställ gärna bilen hemma, men  
behöver du parkera  så gör du  det 
på Alboskolans grusplan eller  
Albotorget. 

Inga bilar vid Kyrkan! 

Poängpromenad 

……..och lite till….. 

Tag med mormor,  

farfar, kompisar, alla  

välkomna, stora som 

små barn! 

Cirkusmie i kyrkan 

Start vid kyrkstigen,   
Albotorget! 

ÄLVÄNGEN. Missionskyrkan förbereder en familje-
fest i dagarna två.

Det blir bakluckeloppis, konstutställning och 
musikkonsert.

– Vi öppnar upp kyrkan och hoppas aleborna ska 
tilltalas av vårt arrangemang, säger pastor Leif 
Jöngren.
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