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Hur värderar vi barn och vuxna 
med utgångspunkt från en  
oplanerad graviditet?
Maria Olsson från en s.k. 
Minna-mottagning i Göteborg 
hjälper oss i tankearbetet.
Välkommen till en kväll som 
berör oss alla!

Det svåravalet
Tisdag 25 februari kl 18.30 

Nols kyrka

ÄLVÄNGEN. 85 medlemmar 
samlades till SPF Alebygdens 
36:e årsmöte. Mötet leddes 
förtjänstfullt av Daniel Hög-
lund. Han framförde å med-
lemmarnas vägnar ett tack till 
styrelse och valberedning för 
det gedigna arbete som man 
utfört under året.

Medlemsantalet hade ökat 
från 636 till 657. 73 nya med-
lemmar hade anslutit sig, men 
bortfallet uppgick till 52.

År 2012 tog vår förening 

initiativet till att alla pensi-
onärer får 5 procent rabatt 
på ICA Kvantum. Förra året 
anslöt sig fler affärer till detta 
system. Vi har marknadsfört 
oss på ICA Kvantum och på 
julmarknaden i Glasbruksmu-
seet.

Kommittén för studier, 
kultur och resor har haft ett 
omfattande och varierat pro-
gram. Kurser i datakunskap 
har anordnats av Tomas Elf-
ving och varit mycket populä-

ra. Detta gäller 
också kurserna 
i ost- och vin-
kunskap. Stu-
diecirklar har 
genomförts i 
sång, engelsk 
konversation 
och slöjd. Ett 
fyrtiotal med-
lemmar har 
lärt sig baka 
hos Irene och 
Mats Gus-
tafsson i Bag-
gebo.

I resan till 
St Petersburg 
deltog 50 
medlemmar. 
Sju studiebe-
sök har gjorts, 
på bland an-
nat Synagogan 
och Posttermi-
nalen i Göte-
borg.

Kulturutbu-
det har bland 
annat bestått 

av en resa med Teaterexpres-
sen till Säffle och en fullsatt 
bussresa till julkonsert med 
Marlena Ernman i Vara.

Folkhälsokommittén har 
som vanligt varit mycket aktiv. 
Antalet personer som deltagit 
i de planerade fredagsvand-
ringarna har varit 111 perso-
ner som sammanlagt gjort 784 
promenader. Dessutom har 
ett femtontal medlemmar gått 
stavgång på Dammekärr varje 
måndag.

Hans Åström är ledamot 
i KPR (Kommunala pensio-
närsrådet) och har här gjort 
ett omfattande och lovprisat 
arbete. Lokaler för äldre i 
kommunen, demensboende 
på Klockarängen, kommu-
nens folkhälsoplan med mera. 
är områden han engagerat sig 
i. Han har även startat ett pro-
jekt kallat Tag plats som samt-
liga kommunens pensionärs-
föreningar deltar i. Avsikten 
är att hindra att pensionärerna 
utsätts för diskriminering.

Lennart Mattsson

Daniel Höglund ledde årsmö-
tesförhandlingarna för SPF 
Alebygdens räkning.

Årsmöte med SPF Alebygden

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.

NÖDINGE FÖRSAMLING
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Onsdagsträff 26 februari
Surte församlingshem kl 14.00
Christer Paulsson ”Snart kommer våren”. Fika

Gemenskapsträff 27 februari
Bohus servicehus kl 15.00
Anna Hansson underhåller med sång och musik. Fika

Alla är välkomna!

NÖDINGE. SFP Alebyg-
dens satsning på Träffpunkt 
Backavik har varit lyckad. 
Vid tredje träffen fanns 
inte en plats ledig. Lennart 
Mattsson berättade om 
original i gamla Nödinge. 
Flera i publiken kunde 
bidra med egna minnen. De 
flesta rörde Sven och Ivar 
på Kullen, två bröder som 
bodde tillsammans, men var 
djupa ovänner.

Nästa träff den 25 

februari blir på Backa i Nö-
dinge. Vi tittar på Nödinge 
sockens hembygdsförenings 
samlingar och kan dricka 
kaffe på golfrestaurangen.

Därefter träffas vi på åter 
på Backavik den 25 mars. 
Uppehållet beror på att det 
inte finns någon lokal ledig 
innan dess.

SPF fredagsvandring 
startade i solsken och sluta-
de i regn. Halkan gjorde att 
vi gick efter järnvägen från 

Nödinge till Klädkällaren. 
För nytillkomna vandrare 
visade vi den fina anlägg-
ningen för fågelskådare. 
Totalt var vi 25 deltagare. 
De flesta valde att njuta 
av Klädkällarens goda 
mat innan man återvände 
hemåt. Denna vecka tar vi 
bussen från Nödinge till Al-
afors och går till Äskekärr.

                                                                                        

 Lennart Mattsson                                            

STARRKÄRR. Starrkärrs 
bygdegårdsförening 
arrangerar professionell 
teater för första gången. 

Nu på lördag den 22 
februari bjuder Fritea-
tern på musikteaterfö-
reställningen “Bortom 
allt förnuft”.

Tre herrar, en handfull be-
rättelser och ett dussintal 

akustiska instrument. Om 
människors möten. En del 
roliga, andra finstämda och 
några gränsar till den sociala 
katastrofens rand. Alla tänk-
värda. 

En underbar vuxenföre-
ställning som man gott kan 
ta med sig ungdomar och lite 
större barn till. Friteatern 
gillar när människor i olika 
åldrar möts på teatern.

David Odlöw som med-
verkar i föreställningen går 
sista terminen på musikhög-
skolan i Göteborg och bor 
strax intill Starrkärr. Nästan 
som på hemmaplan. Mats 
Nolemo och Peter Da-
nielsson har spelat ihop i 
Friteatern sedan femton år 
tillbaka i flera olika uppsätt-
ningar.

Fullsatt på Backavik

Kultur på hemmaplan. Nu på lördag den 22 februari visas musikteaterföreställningen “Bortom allt för-
nuft” av Friteatern i Starrkärrs bygdegård.

Teater i 
Starrkärrs 
bygdegård


