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STARRKÄRR. Söndagen den 16 mars var 
det dags för årsmöte i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening, en gråmulen dag, men 
med en föraning av vår. Kallelsen hade lock-
at cirka 40 personer att närvara.

Till ordförande för mötet valdes Gerhard 
Andersson, och till sekreterare Margareta 
Lund. Dagordningen raskades fort undan 
fram till valen.

Till ordförande i föreningen omvaldes 
Inga-Britt Karlbom. Nils-Erik Silfver-
sten hade avsagt sig omval och ersattes av 
Christina Söderström.

Inga-Britt Karlbom lämnade en redogö-
relse över vad som förekommit under året. 

Föreningens kassör Birgitta Jönsson be-
rättade att ekonomin är god, men det fi nns 
inga marginaler, och har en förhoppning om 
att midsommarfesten skall ge ett bra netto. 
Medlemsavgiften är oförändrad, det vill säga 
100 kronor.

Inga-Britt redogjorde för programmet 
för kommande år, och det följer i stort sett 
gamla rutiner.

Mötet godkände en stadgeändring, vilket 
innebär att kallelse till årsmöte skall ske två 
veckor före i stället för som tidigare tre. 

Inga-Britt tackade Nils-Erik Silfversten 
för de år han suttit i styrelsen med en stor 
knippa tulpaner. Mötet avslutades.

Därefter visades en fi lm som inspelats i 
Prästalunden runt 1980. Den heter ”Sock-

enstämman”, och författad av Marinus 
Karlsson.

Handlingen är förlagd till 1840-talet, 
och berör bland annat lagen om allmän 
skolgång. De agerande på fi lmen var alla 
medlemmar i Hembygdsföreningen, varav 
många är borta sedan fl era år tillbaka. Film-
förevisningen var väldigt uppskattad.

Mötet avslutades med kaffe och smörgås 
med hembakat bröd. Ett stort tack till alla 
närvarande, som gjorde denna söndag efter-
middag till en gemytlig samvaro.

Gerhard Andersson

Lödösetraktens Hembygdsförening 
höll årsmötet 15 mars i Ale-Skövde 
församlingshem. Ordförande Sture 
Johansson hälsade oss välkomna och 
därefter hölls en parentation över 
avlidna medlemmar. Därefter vidtog 
sedvanliga mötesförhandlingar. Till 
ordförande för mötet valdes Kerstin 
Andersson och val av styrelse och kom-
mittéer gjordes. 

Ordförande blev Sture Johansson, 
vice ordförande Jan Ahlqvist, sekre-
terare Barbro Sandström och kassör 
Marlene Wikström. Övriga ledamöter 
blev Royna Andreasson, Birgitta 
Johansson och Bertil Kannerholt 
med Anne-Marie Karlsson, Gunil-
la Sjöstedt och Robert Olsson som 
suppleanter. 

Av verksamhetsberättelsen framkom 
att många aktiviteter såsom berät-
tarkvällar, växtbytardag, våffelkväll, 
gökotta och vår- och höstvandringar i 
vår hembygd förekommit. Verksamhets-
planen för år 2014 framlades med bland 
annat berättarkvällar, vandringar vår 
och höst i hembygden, växtbytardag 20 
maj, gökotta 29 maj och våffelkväll 17 
juni. Höstsamkväm kommer att hållas i 
slutet av året.

Dokumentationskommittén har do-
kumenterat det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från socknarna i 
vårt verksamhetsområde.

Efter mötesförhandlingarna blev det 
risgrynspudding med sylt, kaffe och 
kaka och lottdragning. Torsten och 
Kent underhöll med härlig musik och 
roliga historier.

 Barbro Sandström

VITSIPPSPRISET
för 2014
Kristdemokraterna i Ale har instiftat en särskild utmärkelse kallad 
Vitsippspriset. Utmärkelsen skall tilldelas den person/de personer eller 
organisation i Ale som på ett förtjänstfullt sätt gjort en osjälvisk insats 
för andra människor. Priset skall delas ut för 16:e året. 
Styrelsen önskar förslag på lämpliga kandidater. Dessa förslag kan skickas 
till ale@kristdemokrterna.se eller till Kristdemokraterna,  
c/o Sune Rydén, Ryd 310, 449 90 Nol – senast 11 april 2014.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé

Kilanda församlingshem
27 mars kl. 10.00-12.00

Under Guds ledning 
En personlig berättelse om 

1500-tals mystikern 

Ignatius av Lyola
berättad av Mikael Nordblom, 

präst i Nol.

Temagudstjänst

Nols kyrka 30 mars 
kl. 17.00

Vad är du värd,  
människa?

Medverkan av Juniorkören 
och gNola. Fika efteråt.

Ni är alla varmt välkomna 
på gudstjänst den 23 mars

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

30 mars 11.00 
Surte kyrka sammanlyst  

gudstjänst H Hultén Avtackning 

av kyrkoherde Harry Hultén, 

kyrkkaffe.

Onsdagsträff 2 april 
Nödinge församlingshem kl. 13.00

”De stora ryska klassikerna”

Arier, sånger och pianomusikav S. 

Rachmaninov, P Tjajkovskij,  

M. Mussorgskij mm.  

Katarina Masko- sång,  

Vladimir Masko – piano

NÖDINGE FÖRSAMLING

Vi besökte Stockholm 
för att se uppsättningen av 
Priscilla, på Göta Lejon. 
Föreställningen rönte stor 
uppskattning av de fl esta 
som följt med på resan. 

Övriga planerade akti-
viteter som att besöka AB-
BA-museet samt Rosendals 
trädgård var lika uppskattat. 

Vi hade tur och fi ck en 
underbar vårdag där.

Vår chaufför gav resenä-
rerna en närmast limousine-
liknande service och för det-
ta ska han ha en stor eloge. 
Vi bodde på det nybyggda 
hotellet vid Friends Arena 
där vi både åt och sov gott.

Rune Dahl 

Teaterresa med PRO i Ale

Lödösetraktens 
Hembygds-
förening har 
haft årsmöte

Inga-Britt Karlbom, ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening.
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Årsmöte i Starrkärr-Kilanda
Hembygdsförening

Har du också fått nog av djurens lidande?  
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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Pris: 110 kr. I priset ingår förtäring, 
vatten, kaffe o kaka samt underhållning i form av en  

musikalisk quiz (tävla eller bara lyssna).
Drycker till självkostnadspris.

Anmälan snarast till:
Barbro Sjöberg, 0303 – 96 620,

bbkl.sjoberg@telia.com
Ulla Bengtsson, 0303 – 96 254,

b.u.bengtsson@telia.com

Medborgarhuset, Ledetvägen, Alafors
Fredag 28 mars 2014, kl 18.30

SPF Alebygdens

Vårfest

SPF ALEBYGDEN

DÖDA

Vår Käre

TaxiEvert

Evert Andersson

*24 september 1921

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Älvängen
16 mars 2014

SYSKON
SYSKONBARN

ANDERS och SIV
Olivia

INGRID och BENGT
Släkt och vänner

 
Du somnade stilla      

när färden var slut 

Från allt vad Du 

strävat, Du nu      

vilar ut 

I tacksamhet minnena 

hos oss skall bo 

Vi önska Dig innerligt, 

Vila i ro 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 11

april kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell. Efter

akten inbjudes till
minnesstund på

Vadbacka Gästgiveri.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 8 april.


