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MEDDELANDE TILL
GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Borttagning av granris och 
vinterdekorationer från gravar på 

Skepplanda, Hålanda, S:t Peder, Ale-Skövde 
samt Tunge kyrkogårdar kommer att 

påbörjas onsdag 26 mars.
Det gäller även de gravar som inte ingår i 

förvaltningens skötselåtagande.

För information och frågor går det bra att 
ringa till Kyrkogårdsförvaltningen vardagar 

09.00-10.00 tfn 0303-44 25 20

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Marie Bebådelsedag
Hålanda kyrka

Söndag 23 mars kl 17.00
”En blomstervandring i ord  

och ton med Jungfru Maria”
Legender och sånger med Birgitta Persson 

och Hålanda kyrkokör.  

Kaffe och våffla.

VÄLKOMNA!

Till vårens friskvårdsträff den 5 mars i 
Medborgarhuset hade föreningen bjudit in ICA 
i Nödinge för att få lite information om olika 
frukter och gröna saker. Susanne Carlsson med 
medhjälpare kom och gjorde en mycket trevlig 
presentation av olika sorter ur deras sortiment.

På varje bord stod ett stort, vackert fat med 
diverse frukter av olika färg och form. Det bjöds 
på provsmakning av originella frukter, bland 
annat en som var misstänkt likt en igelkott men 
som heter rambutan och den var mycket god. Vi 
fi ck även smaka på ananas, mango, granatäpple, 
en apelsin/grape som smakade både apelsin och 
grape, samt en frukt som heter pitahaya, som 
var prickig när den delades och som är en art i 
växtfamiljen kaktusväxter. Till varje frukt berät-
tade Susanne om hur viktigt det var att behandla 
frukterna på rätt sätt för att de skulle smaka på 
bästa sätt.

Vi fi ck information om varför potatisen i 
butiken numera är tvättad, varför vissa cham-
pinjoner är så vackert vita, att det fi nns en sallad 

som är lite söt och inte besk. Vi fi ck provsmaka 
på en underbart god äppeljuice.

Vi tackade för denna lärorika presentation 
med en rungande applåd. Därefter serverades en 
god sallad, keso med pepparrotssmak samt bröd, 
och därefter kaffe och kaka.

Lotteriet var som vanligt fyllt med fi na 
vinster. Många hade tur, en del hade tur fl era 
gånger.

Vi tackade kommittén som hade ordnat 
friskvårdsträffen. 

Nu ser vi framåt emot resan till Casino 
Cosmopol den 1 april, kulturträff den 10 april i 
Skepplanda Bygdegård, där vi får se ett bildspel 
från en resa till Ghana och kakaoproduktionen 
där. 

Vi gör en resa till Torsö och Brommö den 6 
maj samt en hemlig resa den 4 juni.
Vi skall även hinna med att ha besök av 
Lars-Erik Frendberg den 15 maj i Medborgar-
huset innan det blir sommar och semester, för 
även pensionärer behöver semester.     Eva Carlsson

PRO Ale Norra startade 
våren med frukt och grönt

NYGÅRD. PRO Lödöse-Nygård hade års-
möte i Alegården tisdagen den 11 mars. Två 
damer från kommunen inledde dagen med att 
berätta om anhörigstöd och hur viktigt det är 
att äta rätt mat på ålderns höst. Sedan blev det 
kaffe och semla och dragning på loptteriet.

Möteshandlingarna öppnades av vår ordfö-
rande Arild Johansen, som började med att 
tända ljus och hålla en tyst minut för avlidna 
medlemmar under året. Därefter överlämna-
des klubban till Kenneth Persson, som blivit 

vald till dagens ordförande och vid sin sida vår 
sekreterare Eivor Olsson.

Den ekonomiska berättelsen redogjordes 
av Pia Ek. Revisionsberättelsen lästes upp av 
Inger Skånberg där revisorerna tillstyrkte 
att resultat- och balansräkningen fastställ-
des samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 
2013.

Till ny kassör valdes Inger Skånberg och 
till ny revisor Gunnel Klasson. Pia avtack-
ades och Arild avslutade mötet.                      Pia Ek

Årsmöte hos PRO Lödöse-Nygård
Nu är Ale Slöjdares lokal på 

Trastvägen i Nol påskpyntad. 
Nya och gamla påskprydnader 
är blandade i en vårlik mix. Man 
kan också se en miniutställning 
med Käthe Norborgs fi na 
illustrationer och bilder.

Under våren kommer det att 

erbjudas kurser och workshops 
i olika hantverkstekniker, till 
exempel pilfl ätningskurs med 
Charles Granström.

Alla slöjdintresserade välkom-
nas att ta med sitt handarbete till 
slöjdcafé på lördagar för gemen-
skap och inspiration.

Ale Slöjdare samar-
betar med Studieför-
bundet Vuxenskolan. 

Påskfi nt hos Ale Slöjdare

Ale Slöjdares lokal 
på Trastvägen i Nol 
påskpyntad.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

ALDRIGVi får
glömma!

Janina Nilsson, överlevare 
från ett koncentrationsläger, 
berättar om sitt liv då och nu.

Tisdag 25 mars 18.30 
Nols kyrka

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.

Ännu en gång närmar vi oss påsken, den 
största högtiden i kristenheten. Det var 
just därför som Jesus rider in i Jerusa-

lem på den lilla åsnan. Folket var intresserade 
av Jesus, kanske mest för att man längtade 
efter en ny kund eller regering. När vi ser ut 
över världen idag är det inte liknande rop som 
hörs ”Hosianna ropet”, som betyder fräls oss, 
rädda oss undan förtryck och våld, ge oss något 
nytt att leva för. Befrielse från det onda gäller 
ju inte bara den yttre delen av människan, utan 
även en inre mening med livet. En upprättelse 
som läker sår som uppstår på så många olika 

sätt. Eftersom vi tror att människan skapades 
för att leva i gemenskap med Gud och fi ck sin 
fria vilja att välja rätt väg i livet, beror det på 
dig och mig att bestämma för vårt eget bästa. 
Låt oss därför fi ra påsken med att ätnka på 
vad Jesus gjorde på korset. Han önskade att 
människan skulle vinna evigt liv: Joh. 3:16. Så 
älskade Gud världen att han gav oss sin ende 
son för att var och en som tror på honom skall 
få ett evigt liv.

Leif Karlsson
Pastor i Pingstkyrkan Bohus

Vägen till korset!
BETRAKTELSE

NÖDINGE FÖRSAMLING

Ni är alla varmt välkomna 
på gudstjänst den 23 mars

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

Alla är välkomna!
Gudstjänst för stora och små  
Nödinge kyrka 11.00 

Barnkörerna och förskolan medverkar. 
Avtackning av församlingspedagog 
Markus Karlsson. Kyrkkaffe med våff-
lor. Lotteri och auktion till förmån för 
fasteinsamlingen. Lämna gärna gåvor, 
bröd, bullar m.m. Kontakta Elisabeth 
Zander 0303-973 33.

Temagudstjänst ”Mariabilder”
Surte Kyrka 17.00 

Jungfru Marie bebådelsedag, Å. Andre-
asson Ulrika Hedman- sopran, Angelica 
Olindersson-alt, Torbjörn Ungvall – 
tenor Dag-Anders Almroth- pianist

Onsdagsträff 26 mars 
14.00 Surte församlingshem
Nils Sjöström - Möte med Asien.
Kaffe och gemenskap.
 
Gemenskapsträff 27 mars
15.00 Bohus servicehus
Slutet på Sveriges stormaktstid.
Vladimir Masko och Claes Corin 
berättar om sin resa till Poltava och 
Kiev 2013. Kaffe och gemenskap.


