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1. Anita Engström, Bohus

2. Uno Claesson, Nödinge

3. Elselill Alexandersson, Bohus

4. Siw Eriksson, Nödinge

5. Toni Andersson, Bohus

6. Marie Konnberg, Nödinge

7. Ricard Paulin, Bohus

8. Stina-Kajsa Melin, Surte

9. Shadrach Odhiambo, Bohus

10. Lena-Marie Forsman, Bohus 

11. Sari Andersson, Bohus

12. Mikko Rautanen, Surte

13. Rolf Engström, Bohus

14. Sonja Ljunggren, Nödinge

15. Gunilla Hagman, Bohus

16. Sture Sollén, Nödinge

17. Kurt Thorsson, Bohus

18. Paula Örn, Nödinge

19. Wivi-Anne Radesjö, Bohus

20. Lennart Norén, Bohus

21. Jean Altun, Nödinge

22. Eva Eriksson, Surte

23. Kjell Hemström, Nöidnge

Arbetarpartiet

Socialdemokraterna

till kyrkofullmäktige
i Nödinge församling

Våra kandidater

Kyrkans Väl i Skepp-
landa pastorat 
är en partipoli-

tiskt oberoende, lokal,         
nomineringsgrupp i   
kyrkovalet. Våra kandida-
ter är aktiva i Lödöse och 
Skepplanda-Hålanda 
församlingars verksam-
heter.

Vi lever i en värld som förändras i 
en allt snabbare takt, där vi dag-
ligen utsätts för nya utmaningar 
och möter nya värderingar. Vi vill 
att kyrkan skall stå för trygghet 
och kontinuitet, och tror att 
människor djupast sett behöver 
en kyrka som vågar stå för det 
tidlösa kristna budskapet. Vi vill 
hitta nya former för att nå ut med 
det kristna budskapet och möta 
just det som är människors fråge-
ställningar och behov idag.
Vårt mål inom Kyrkans Väl kan  
sammanfattas i följande punkter:

Kyrkan ska stå för att Bibeln  
är Guds ord 
Vi vill att kyrkan erbjuder en  
förkunnelse med Jesus i centrum  
och en självklar förankring i 
Bibeln.

Kyrkan ska vara en naturlig 
mötesplats
Vi vill värna om att söndagens 
gudstjänst är församlingens 
gemensamma mötesplats. Det är 
viktigt att alla generationer kän-
ner sig hemma i gudstjänsten. I 
församlingen ska en välkomnan-
de atmosfär finnas för alla, både i 
glädje och sorg.

Kyrkan ska värna om alla 
människor
Vi vill att diakonin, kristen tro 
uttryckt i praktisk handling, samt 
barn- och ungdomsverksam-
heten ska vara viktiga i försam-
lingen. ”Sannerligen, vad ni har 
gjort för någon av dessa minsta 
som är mina bröder, det har ni 
gjort för mig.” Matt 25:40

Kyrkans anställda och frivil-
liga är viktiga
Som förtroendevalda har vi ett 
arbetsgivar- och arbetsmiljö-
ansvar för de anställda. Vi vill 
ha ett bra samarbete med de 
anställda och frivilliga i pasto-
ratet. Vi ser både anställdas och 
frivilligas arbete som oerhört 

viktigt. De är behövda och upp-
skattade. 

Kyrkans ekonomi
Vi vill förvalta ekonomin på ett 
ansvarsfullt sätt, med beaktande 
av miljöhänsyn.
Besök gärna vår hemsida, 
www.kyrkansval.se

Kandidater i Kyrkovalet 2013 för Kyrkans väl i Skepplanda pastorat.

ett givet val

DETTA ÄR EN ANNONS

I dagens samhälle, där 
hårdnande ekonomiska 
ramar skapar ökade 

klyftor, är kyrkans sociala 
verksamhet av största vikt. 
Svenska kyrkan är en viktig 
stöttepelare i samhällets allt 
glesare skyddsnät. Miljö-
partister i Svenska kyrkan 
vill därför lyfta fram och 
prioritera diakonin.

Det är viktigt för oss i Ale 
att det finns ett bra socialt 
skyddsnät och mycket med-
mänsklighet. Ungdoms-
verksamheten i Svenska 
kyrkan ger många barn och 
ungdomar i Ale möjlighet 
att träffas och utvecklas på 
flera plan. 

Svenska kyrkan är också 
en av Sveriges största markä-

gare och förvaltar stora 
värden i både byggnader 
och kapital som är placerat 
i fonder och värdepapper. 
Här, inte minst, behövs de 
gröna värderingarna för att 
bidra till ett hållbart sam-
hälle.

 Miljöpartiets grund i 
solidaritet med naturen och 
kommande generationer 

har mycket att göra med 
Bibelns uppmaning att för-
valta skapelsen. Varje röst är 
betydelsefull i kyrkovalet. Vi 
uppmana alla medlemmar 
och sympatisörer att rösta i 
kyrkovalet.

Peter Rosengren (MP)
Eva-Karin Andersson (MP)

Rösta för gröna värden i kyrkovalet

24 medlemmar i SPF Ale-
bygden fick en underbar 
vandring i Risveden. Under 
Elvy Börjessons ledning 
gick vi runt Kvarnsjöarna. 
Naturskyddsföreningen 
och Västkuststiftelsen har 
här strängat fina stigar och 
spänger. Om tre veckor 
arrangerar OK Alehof SM i 

orientering här.
Därefter får vi tillgång till 

en ny karta över området. 
Elvy fick applåder för den 
fina vandringen.

På fredag vandrar vi runt 
Surtesjöarna. Sträckan är 
cirka 8 km så det krävs två 
kafferaster.

Lennart Mattsson

ALAFORS. Det var en väl-
fylld salong i Medborgar-
huset, Ledet, onsdagen den 
4 september. Ordförande 
Sven Grolander hälsade 
alla hjärtligt välkomna till 
det första kvartalsmötet för 
hösten. Särskilt hälsades våra 
nya medlemmar välkomna 
till vår förening.

Ale Norra presenterade 
styrelsen och de olika upp-
drag som var och en har, de 
viktiga kontaktombuden 
presenterades, ansvariga för 
resor, friskvårdsträffar, kul-
turträffar berättade om sina 
uppdrag.

Ordförande Sven Grolan-
der öppnade mötet. Till jus-
terare valdes Nisse Svens-
son och Märta-Stina Dahl-
berg. Kassör Eva Carlsson 
informerade om ekonomin. 
Medlemsavgiften beslutades 
att vara oförändrad, 230 kr/
medlem för år 2014. 

Hans Hellman rappor-
terade om förslaget om en 
utförsäljning av Alebyggens 
fastighetsbestånd med äld-
reboende och köpcentrum. 
Mötet var emot en 
försäljning med ett rungande 
nej och uppmanade Hans 
Hellman att driva frågan 
vidare. 

Webbansvarige Jouko 
Kangasoja presenterade 
PRO:s nya hemsida som 

börjar gälla från 
den 15-16 september. 
Mycket fin och intres-
sant hemsida, med mycket 
information om Ale Norras 
verksamhet samt från Riks-
organisationen och andra 
PRO-föreningar.
Trafikansvariga Eva Grolan-
der informerade om det nya 
när det gäller trafiken, det 
fanns mycket informations-
material som medlemmarna 
kunde ta med hem och 
begrunda. Det gäller att vara 
uppdaterad både som bilist, 
cyklist och gångtrafikant.

Studieorganisatör Kent 
Carlsson informerade om 
att det planeras en släkt-
forskningscirkel.
Även en cirkel om vinkun-
skap planeras. Listor fanns 
upplagda och flera intresse-
rade skrev på.

Efter mötesförhandling-
arna smakade det gott med 
smörgåsar och kaffe som den 
ansvariga gruppen hade gjort 
i ordning. PROkulelebandet 
gjorde sig klara för att för-
gylla mötet med ukulelespel 
och sång under ledning av 
Kent Larsson.

Som avslutning var det 
dags för dragning på lot-
teriet, vinnarna gratuleras. 
Styrelsen tackade alla för ett 
trevligt möte.

Eva Carlsson

LÖDÖSE. SPF Göta Älvdals-
bygden inledde höstens akti-
viteter med en medlemsträff 
den 29 augusti på Lödöse-
hus. Kerstin Andersson 
hälsade alla hjärtligt väl-
komna.

Hillevi Pettersson 
guidade besökarna genom 
museets grundutställning. 
Med stor kunskap och entu-
siasm berättade hon om 
utgrävningarna och de vikti-
gaste fynden. 

Sjukgymnasten Ann-Sofi 

Nilsson från Närhälsan 
i Lilla Edet informerade 
om FAR, fysisk aktivitet på 
recept, och de möjligheter 
de har att hjälpa till med att 
få sakkunnig ledning.

Kerstin berättade om 
den förestående resan till 
Limmared och övriga akti-
viteter under hösten. Efter-
middagen avslutades med 
korvgrillning, som Elsa och 
Kristina stod för. 

❐❐❐

Medlemsträff på Lödösehus

Ann-Sofi  Nilsson från Närhälsan informerade om fysisk Ann-Sofi  Nilsson från Närhälsan informerade om fysisk 
aktivitet på recept.aktivitet på recept.

SPF-vandring i strålande solPRO Ale Norra säger 
nej till utförsäljning


