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Frukostcafé  
för kvinnor

Lördag 1 mars kl 9-11
Skepplanda församlingshem

Kom och ät frukost med oss  
- kostnad 40 kr/person

Kom och lyssna på Soheila Fors: 
”Resan till Väst är många resor” 

Kom och dela vår gemenskap  
och träffa nya människor

VÄLKOMNA!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

”Se vi gå upp till 
Jerusalem”

Söndag 2 mars kl 17.00  
S:t Peders kyrka, Lödöse

Musik av Byrd, Casals, di Lasso mfl.
Nya MotettEnsemblen

Dirigent: Peter Corneliusson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé
Torsdag 27 februari,10.00-12.00  

Starrkärrs församlingshem

Yellowstone 
Världens första nationalpark. 

Naturfotografen Ingmar Skogar 
gästar oss återigen för att berätta 
om sitt äventyr i Klippiga bergen.

Vid PRO Ale Norras årsmöte 
den 12 februari hade över 
ett hundratal medlemmar 

samlats i Medborgarhuset, Ledet. 
Ordförande Sven Grolander 
hälsade alla medlemmar hjärtligt 
välkomna, varefter han berättade 
att han avböjt vidare ordförande-
skap.

En mycket värdig och fin paren-
tation gjordes för de medlemmar 
som hade avlidit under 2013. Ban-
nuwakören sjöng stämningsfullt, 
Thor Eliasson läste upp namnen 
samtidigt som ett ljus tändes för 
varje bortgången medlem. Den 
vackra ljusbäraren i form av ett 
hjärta har tillverkats och skänkts 
av vår medlem Kennert Larsson. 
Därefter sjöng alla ”Härlig är 
jorden”.

Mötet öppnades och dagord-
ningen fastställdes. Som ordförande 
för mötet valdes Hans Hellman 
och till sekreterare Eva Grolan-
der. Verksamhetsberättelsen gicks 
igenom, den visade på att vi hade 
haft en omfattande verksamhet 
2013. Den ekonomiska berättelsen 
redogjordes av Kent Carlsson som 
i all hast fick hoppa in för ordinarie 
kassör Eva Carlsson, som blivit 
sjuk. Revisor Kjell Stensson läste 
upp revisionsberättelsen där revi-
sorerna tillstyrkte att resultat- och 
balansräkningen fastställdes samt 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna året.

Till ny ordförande valdes Willy 

Kölborg. Nyval av styrelseledamot 
Birgitta Andersson. Ledamöter 
som omvaldes: Laila Haarala, 
Kent Enlund och Jouko Kanga-
soja, webbansvarig. Till styrelse-
ersättare omvaldes Thor Eliasson, 
Gösta Björk och Anna-Greta 
Nordvall. Som revisorer omvaldes 
Runo Olsson och Kjell Stens-
son. Till revisorsersättare omvaldes 
Ann-Marie Emanuelsson och 
Lennart Holmberg. Val gjordes 
till de olika kommittéerna och 
kontaktombudsansvariga.

Två motioner från Lisbeth 
Stensson tillstyrktes av mötet. 
Den ena handlade om att köpa 
rättvisemärkt kaffe till våra möten 
och den andra om inventering av 
defibrillatorer i kommunen och att 
genomföra kontinuerliga kurser i 
hjärt-lungräddning.

Under rapporter redogjor-
de Hans Hellman för delar av 
Kommunala pensionärsrådets 
verksamhet under det gångna året. 
Här bevakar man frågor som rör 
viktiga beslut inom äldreomsorgen. 
Speciellt fokus under hösten har 
varit på frågan om lokalerna i 
Aktivitetshusen där kommunen i 
ett tjänstemannaförslag ville stänga 
snickerier, ta över stora delar av 
Älvängens Aktivitetshus och dess-
utom säga upp pensionärsorganisa-
tionernas avtal om fria lokaler för 
verksamheten.

Avgående ordförande Sven Gro-
lander och sekreterare Eva Grolan-

der samt Märta-Stina 
Dahlberg, som ansvarat 
för kaféverksamheten i 

Älvängens Aktivitetshus avtackades 
med blommor.

Laila Haarala informerade 
om verksamheten för våren samt 
vårens resor bland annat till Casino 
Cosmopol 1 april, Mariestad, Torsö 
och Brommö 6 maj och hemlig resa 
den 4 juni.

Hans Hellman tackades för ett 
väl genomfört möte. Sven Grolan-
der avslutade mötet. Därefter var 
det dags för den traditionella sem-
lan och kaffet som smakade väldigt 
gott. Vi fick lyssna till vackra sånger 
av Bannuwakören under ledning av 
Kent Carlsson, och därefter sjöng 
vi gemenskapssången tillsammans.

Dragningen på lotteriet gick av 
stapeln och många glada vinnare 
sågs vandra hem med en vinst 
under armen. Styrelsen tackar 
medlemmar och funktionärer 
för det gångna året och ser fram 
emot 2014 tillsammans med våra 
medlemmar och hälsar alla nya 
medlemmar som ansluter sig till oss 
välkomna.

Jouko Kangasoja
Eva Carlsson

Det låg fruktan och 
bävan i gruppen som 
långsamt rörde sig 

framåt. Borta var den tros-
friska glädje och förundran 
som så ofta präglat deras 
gemenskap. De förstod att 
ett uppbrott närmade sig, 
men av okänt slag.

Över mannen som gick 
först vilade ett påtagligt 
allvar, men också en 
beslutsamhet. Stegen var 
fasta och riktningen klar. 
Hela hans varelse gav 
intryck av att nu finns det 
ingen väg tillbaka. Och att 
detta var målet som han 
egentligen varit på väg till 
hela tiden. (Mark 10:32-34)

”Stark som döden är 
kärleken, lidelsen obeveklig 

som graven. Dess pilar är 
flammande eld, en ljungade 
låga. Mäktiga vatten kan 
inte släcka kärleken, floder 
kan inte svepa bort den.” 
(Höga Visan 8:6-7) Det var 
denna kärlek till en brusten 
mänsklighet som drev Jesus 
vidare mot hån och förakt, 
lidande och till sist död. 

Skulle han, som älskade 
sig in i döden, någonsin 
överge den som har slagit 
följe med honom? En tanke 
att ha med sig när mörkret 
tätnar och livsmodet sviker. 
Mot Guds kärlek har inte 
ens döden en chans. 

Marie Nordvall
Pastor Smyrnakyrkan Älvängen

Årsmöte i PRO Ale Norra – Willy Kölborg ny ordförande

BETRAKTELSE

Kärlek till döds

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

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

Varmt välkomna den 2 mars kl. 11 till 
Surte kyrka
Fira Gudstjänst för Stora & Små på Fastlagssöndagen

”Kärlekens väg ”. Kaffe & Semla i församlingshemmet efteråt

Peacedrums & förskolans Paradiset medverkar.

 

Onsdagsträff den 5 mars
Nödinge församlingshem 13.00

”Visor om våren” - Åke Andreasson

Fika och gemenskap, alla välkomna
Alla är välkomna!

Willy Kölborg, ny ordförande i PRO 
Ale Norra.

Kent Thorson, Grolund 
har avlidit. Född 1938 och 
efterlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Lilian Svensson, Älvängen 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar maken Sune med 
familjen som närmast sörjande.

Agnes Persson, Nol har avlidit. 
Född 1917 och efterlämnar barn 
med familjer samt syskon med 
familjer som närmast sörjande.

Birgit Carlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1946 och 
efterlämnar sönerna Lennart 
och Christian med familjer som 
närmast sörjande.

DÖDSFALL

Allan Andersson. I Surte 
kyrka hölls tisdagen 18 februari 
begravningsgudstjänst för Allan 
Andersson, Surte. Officiant 
var vik. kyrkoherde Åke 
Andreasson.

Kenneth Sjöberg. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 18 februari 
begravningsgudstjänst för 
Kenneth Sjöberg, Skepplanda. 
Officiant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Monica Levinsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 19 februari 
begravningsgudstjänst för 
Monica Levinsson, Älvängen. 
Officiant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Kent Thorson. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 19 
februari begravningsgudstjänst 
för Kent Thorson, Grolund. 
Officiant var komminister Per-
Martin Andersson.

Alice ”Lise” Andersson. I 
Surte kapell hölls torsdagen 20 
februari begravningsgudstjänst 
för Alice Andersson, Bohus. 
Officiant var komminister Reine 
Bäck.

Marita Larsson. I Hålanda 
kyrka hölls fredagen 21 februari 
begravningsgudstjänst för 
Marita Larsson, Hålanda. 
Officiant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Viola Johansson. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 21 februari 
begravningsakt för Viola 
Johansson, Älvängen. Officiant 
var Anders Johansson.

Ing-Mari Hägg. I 
Smyrnakyrkan, Älvängen 
hölls fredagen 21 februari 
begravningsgudstjänst för Ing-
Mari Hägg, Älvängen. Officiant 
var pastor Marie Nordvall.

JORDFÄSTNINGAR


