
Jack Samuelsson. I Starr-
kärrs kapell hölls tisdagen 
12 augusti begravningsakt 
för Jack Samuelsson, Nol. 
Officiant var Inga-Lill 
Andersson.

Bo Ingelsbo. I Surte kyrka 
hölls tisdagen 12 augusti 
begravningsgudstjänst för 
Bo Ingelsbo, Surte. Officiant 
var Reine Bäck.

Sture Sollén. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 13 
augusti begravningsguds-
tjänst för Sture Sollén, 
Nödinge. Officiant var 
Gunnar Kampe.

Anders Johansson Johan Ekstedt 
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Nödinge församling
Sön 24/8 kl 11 i Surte kyrka: 
Mässa i sommartid, Reine 
Bäck.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 24/8 kl 
10, Gudstjänst M Auvinen. 
Hålanda sönd 24/8 kl 12, 
Mässa M Auvinen. S:t Peder 
sönd 24/8 kl 10, Gudstjänst V 
Wetterling. Ale-Skövde sönd 
24/8 kl 12, Mässa V Wetter-
ling. Tunge, se övriga.

Bohus pingstkyrka
Onsd 20/8 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 24/8 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson. 
Onsd 27/8 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.

Surte missionsförsamling
en del av Equmeniakyrkan
Onsd 20/8 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Onsd 
20/8 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen! Sönd 
24/8 kl 11, Gudstjänst. Leif 
Herngren. Enkelt fika. Månd 
25/8 kl19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 27/8 kl 18:30, Somma-
raktiviteter vid bouleplanen. 
Fika. Vid sämre väder, är vi 
inne i kyrkan i stället. Sista 

gången för sommaren. Onsd 
27/8 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Det kan 
bli ändringar i detta program, 
men www.surtemissionskyrka.
se har alltid ett aktuellt pro-
gram. Anmäl dig gärna till vårt 
Tillsammansläger. Blanketter 
finns i kyrkan.

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 24/8 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa, Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Holm-
gren-Martinsson. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikgudstjänst, 
Nilsson. Jazz med Lars 
Jansson Trio. Onsd 27/8 
Björkliden kl 14.30, Mässa, 
Nordblom.

Fuxerna-Åsbräcka
församling
Lörd kl 12, Högmässa m konf, 
Nordblom. Kl 15, Högmässa 
m konf, Nordblom. Sönd kl 
10, Högmässa, Westergaard. 
Tisd kl 09, Mässa i förs hem, 
Isacson. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Predikoturer Guntorps Mis-
sionskyrka
Onsd 20/8 kl 18.30, Spårar - 
UpptäckarScout Terminsstart. 
Onsd 27/8 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout.

Equmeniakyrkan Älvängen
To 21 aug kl 19.30 Körövning
Sö 24 aug kl 11.00  Gudstjänst  
Leif Jöngren, sång: Marianne 
Collvin.

DÖDSFALL

Agneta Lernbrink, 
Älvängen har avlidit. Född 
1948 och efterlämnar maken 
Göran, barnen Jonas,  Åsa 
och Frida med familjer samt 
mamma Wivie som närmast 
sörjande.

All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undan-
bedes vänligen.
Bertil Axelsson, Bästorp

UNDANBEDES

Veckans ros till alla er, 
som på olika sätt bidra-
git till årets trevliga och 
mycket lyckade hembygds-
dag på Grönköp. Ej uthäm-
tade vinster i hantverkslot-
teriet, rödrandig lott serie X 
nr 54 och 164. Ring 0704-
91 73 84

Skepplanda Hembygds- 
förening, Styrelsen

VECKANS ROS

Veckans ros går denna 
vecka till Carina Breiden-
sjö + 100 rosor till! Tack för 
att du ”slängde” in oss i din 
bil (Matti och mig), körde 
till Kungälvs sjukhus när jag 
sön 11/9 ramlade utanför 
apoteket i Älvängen. Tack 
vare din snabba insats fick 
jag läkarvård snabbt. Du är 
guld värd!         P + K Marita

Ett stort fång rosor till 
killen som hittade mitt ban-
komatkort i Nettos kassakö 
ons 6 aug. Ett stort tack.
Tanten

Många rosor till min vän-
ninna och två killar på cykel 
som larmade ambulans när 
jag ramlat och slagit mig 
illa. Allt väl idag.
”Gamla tanten på Folkets-
husvägen”

Ett 70-tal medlemmar dök 
upp på föreningens frilufts-
dag på Jennylunds idrotts-
plats den 13 augusti trots 
tråkigt väder.

Det var fjärde gången 
föreningen anordnade jippot 
där vi går poängpromenad 
med kluriga frågor som 
Sven-Erik Svensson satt 
ihop.

Vi kastade pil, spelade 
boule och paraplygolf med 
mera medan regnet häng-
ande i luften. Trots detta 
hade alla tagit med sig det 
goda humöret och tävlings-
geisten. Vi är väl svenska 
vikingar eller hur?

Det köptes lotter med 
fina vinster och stämningen 
var som vanligt glad och 
trivsam. Prisutdelningen 
blev inomhus då regnet 

tyvärr kastade sig över oss. 
Alla bjöds på kaffe, ostfralla 
o bulle och stämningen var 
som alltid hög bland alla 
föreningens goa medlem-
mar.

Det är härligt att upp-
leva denna gemenskap av 
jämlikhet och utan konkur-
rens – förutom i tävlingarna 
naturligtvis.

Nu ser vi fram mot vår 
bussresa till Flunsåsparken 
den 22 augusti då Väst-
sveriges alla PRO-are är 
inbjudna till trevlig under-
hållning och fika. Vi tackar 
våra medlemmar som ställde 
upp på ytterligare en trevlig 
sammankomst.

PRO Surte-Bohus
Gunilla Carlson

PRO-are i Surte-Bohus 
väjer inte för vädret!

Prästalund 
70 år

lördag 30 augusti kl 14.00
Lennart, Jan och Lars-Eric underhåller. 

Mat & dryck 200:-.

Vi visar filmen ”Sockenstämman”  
som skrevs till invigningen 1944.

För anmälda gäster är byggnaderna 
öppna från kl 13.00.

Anmälan senast 25 augusti 
till Inga-Britt 0705-350013.

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

32 medlemmar ställde 
upp på den första planerade 
fredagsvandringen. Curt 
och Irene Svensson har 
propagerar för Säbyleden i 
närheten av Skärhamn och 
nu var det dags. Då man går 
i öppen terräng nära havet 
är man beroende av vackert 
väder och det hade arrangö-
rerna fixat.

Här har det i slutet på 
1700-talet funnits tranko-
kerier och det finns rester 
kvar av byggnader. Längst 
ut ligger en liten stenstuga 
som bevarats. Här på cirka 
20 kvadratmeter bodde en 
familj med sex barn. Curt 
och Irene fick rungande 

applåder för arrangemanget.
Nästa vandring går runt 

Björsjön i Nödinge. Elvy 
Börjesson är ansvarig.

Månadsträffen den 3 sep-
tember äger rum i Starrkärrs 
bygdegård.

En överenskommelse har 
gjorts med restaurangen Mr 
Johansson i Älvängen. Alla 
som är medlemmar i någon 
av Ale kommuns pensio-
närsföreningar får rabatt på 
lunchbuffén och helgbuffén. 
För att få rabatten krävs 
dessutom att du har ett för-
månskort som är personligt. 
Ta kontakt med någon i SPF 
styrelse så får du ett kort.

Solig vandring med SPF 
Alebygden på Tjörn

Kent Mårtensson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
14 augusti begravningsguds-
tjänst för Kent Mårtensson, 
Kungälv. Officiant var Björn 
Gusmark.

Margareta Andersson. I 
Starrkärrs kyrka hölls freda-
gen 15 augusti begravnings-
gudstjänst för Margareta 
Andersson, Nol. Officiant 
var Per-Martin Andersson.

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se

Veckans ros till Lennart 
Zackrisson Hältorp Alafors 
för upplåtande av ängen för 
bilparkering under Zcooly 
Cup helgen. Utan Len-
narts goda vilja hade det 
blivit omöjligt att arrang-
era cupen.
Cupkommittén Ahlafors IF
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