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SPF Alebygdens andra 
träff på Backavik, Nödinge 
lockade hela 44 deltagare. 
Lennart Mattson berättade 
om Nödinge förr i tiden. 
Till sin hjälp fick han Siv 

Persson, Eva Tomsic och 
Barbro Larsson. Två av 
de boende på äldreboendet 
hade hörsammat inbjudan. 
Det bör poängteras att alla 
pensionärer är välkomna 
till träffpunkten. Nästa träff 
är den 11 februari, även då 
på Backavik. Då handlar 
det om gamla original i 
Nödinge. Den 25 februari 
träffas vi på Backa. 

Lennart Mattsson

Träffpunkt SPF 
Backavik populär

 Den 30 januari hade SPF 
Skepplanda-Hålanda sitt 
årsmöte i Skepplanda byg-
degård.Det var ett välbesökt 
möte med cirka 150 med-
lemmar närvarande. Som 
vanligt hade valberedningen 
gjort klart alla förslag till de 
olika valen.

En sådan valberedning 
hjälper till att alla vågar 
komma till mötet, ingen 
“riskerar” att bli invald utan 
att den är förberedd.

Ordförande Laila 
Johansson hälsade alla väl-
komna och förklarade mötet 
öppnat. Parentation hölls 
över de medlemmar som 
avlidit under året, det tändes 
ett ljus för var och en och en 
tyst minut hölls.

Till ordförande för 
mötet valdes Bo Björklund 
vilken klubbade igenom 
dagordningen med bravur. 
Vid protokollet satt Gerd 
Jonasson som nog fick vara 
snabb med pennan för att få 
med allt.

Till 2014 års styrelse 
valdes följande: Ordförande: 
Laila Johansson. Övriga 
ledamöter: Åke Larsson, 
Olle Magnusson, Katarina 
Johansson, Rolf Ivars-
son, Gerhard Andersson, 
Thorsten Johansson, 
Mona Svensson, Gerd 
Jonasson och Lisbeth 
Bengtsson.

Efter övriga val lämnades 
ordet fritt för övriga frågor, 
då allt varit väl förberett 
blev det inte några sådana. 
Mötets ordförande, Bo 
Björklund; överlämnade 
klubban till föreningens 

ordförande som förklarade 
årsmötet avslutat samt tack-
ade Bo för ett väl genomfört 
ordförandeskap och över-
lämnade en blomma .

Lilian Skattberg väl-
komnades upp på scenen 
för att underhålla oss innan 
kaffet. Lilian läste egna 
fyndiga dikter och berättade 
historier ur vardagslivet.

Det blev en skrattfylld 
och givande stund och efter 
applåderna smakade det gott 
med kaffe och smörgåsar.

När vi fyllt koffein-
behovet var det dags för 
blomsterutdelning. Årets 
funktionärer kallades upp på 
scenen och tackades med var 
sin blomsterbukett för gott 
arbete under året.

Som vanligt vid våra 
möten avslutades det med 
lottdragning och några gick 
hem med mer än de hade 
med sig dit.

Medlemmarna önskar nu 
lycka till under 2014 med 
alla uppdrag.

Bo Björklund agerade årsmö-
tesordförande i Skepplanda 
bygdegård.

SPF Skepplanda-Hålanda
höll årsmöte

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 13 och fre 14 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 30 kronor

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

Ute ven en snål januarivind 
när Aktiva Seniorer träffades 
på årets första månads-
möte. Men vad gjorde 
väl det? Görans hjärtliga 
välkomnande och den glada 
musikgruppen KAL gjorde 
att temperaturen snabbt steg 
hos de många besökarna.

KAL var dagen till 
ära förstärkt med Pedda 
Pedersen, gitarrlärare 
på Nordiska. Gruppen 
framför gärna musik med 
anknytning till havet. Idag 
fick vi lyssna till musik av 
Taube i form av Linnéa 
och Frithiof Andersson i 
ett härligt framförande. En 
medryckande Jolly Bob av 
Dahlqvist bjöd oss Pedda 
på. Arne i Boras sköna låt 
om Feskarpôjken fanns 
också med på repertoaren. 
Irländsk musik ligger också 
KAL varmt om hjärtat och 
vi fick ett smakprov även 
på denna genre i form av 
Good bye sweetheart och I 
want to go home.Fantastiskt 

fint sjöng gruppen ännu en 
irländsk melodi a cappella 
då man fått ”kompledigt”. 
Typiskt för dagens många 
skämt som sammanknöt de 
olika musikinslagen.

David Carbe skänker 
sitt gage till SOS barnbyar 
vid en gala den 15 februa-
ri. Dagens insamling gick 
till samma ändamål. Leif 
I informerade om de nya 
anmälningsrutinerna. Rätt 
telefonnummer är viktigt! 
Ändringar mottas av Gö-
ran. Bengt B informerade 
om resor och Bengt M om 
besöket på SAAB:s bilmu-
seum. Kerstin E efterlyste 
nya medlemmar till Merve-
tarna, en grupp som ger och 
tar kunskap. Vivi-Anne S 
berättade om en kommande 
yogaresa till Kroatien.

Den 26 februari har vi 
Föreningsstämma med un-
derhållning av våra Humlor. 
Det är fri entré men anmä-
lan ett måste. 

Inga Isaksson

KAL besökte 
Aktiva Seniorer

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

Min älskade Maka
Vår kära Mor

Svärmor och Farmor

Monica

Levinsson

* 12 januari 1934

har idag hastigt lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
21 januari 2014

INGEMAR
LARS, PER
med familjer

Syster Birgitta
Övrig släkt och vänner

Den ro Du länge sökte
Den kom till Dig till slut
Nu borta är bekymmer
Nu får Du vila ut

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
19 februari kl. 13.00
i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 17 februari.

Vår Älskade

Viola Johansson

* 13 september 1929

har idag lämnat oss i
sorg och saknad

Älvängen
31 januari 2014

KARL-IVAN
MARGARETA och

GUNNAR
Anna

Märtha
Karin och Tommy

Alvin, Alicia
STEFAN och HELLE
Camilla och Marko

Simon, Jonatan, Viggo
Anton

Släkt och vänner
 
Du ville oss alla så 

innerligt väl 

Du månade om oss med 

hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 

själv för de Dina 

Minnena av Dig är så 

ljusa och fina 

Tack för våra lyckliga år 

tillsammans 

Begravningen äger rum
fredagen 21 januari kl.

11.00 i Starrkärrs kapell.
Efter akten inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
tisdagen 18 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden på
tel. 020-59 59 59.

DÖDA

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 12 februari
Surte församlingshem 14.00. ”En tavla berättar så mycket”.
Elise Friman talar om Evald Munk. Fika.

SEURAT
Seurakunta kodilla Surtessä 15/2 kl 13.00 – 17.30.
Sakari Kallionmaa o  Kari Teikari. Suomeska. Terveluloa
Sveriges Ev.lutherska Folmission

Alla är välkomna!


