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NÖDINGE FÖRSAMLING
Festhögmässa för hela 
församlingen. Söndag 19 okt 
kl 11 i Surte kyrka.
Åke Andreasson, Gunnar Kampe. 
Kören Blue n’ Joy, kompband 
m fl, kyrkkaffe. 

Ögonstenar! Torsdag 23 okt  
kl 16 i Nödinge kyrka. 
Konsert med barnkörerna  
Rookies, Singing Kids, Popkören 
och Young Voices under ledning 
av Johanna Werder.

Jenny Sallander talar om” Mat och hälsa för äldre”. 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka

Mässa kl. 11.00
Söndag 19 oktober

Damkören Vox feminale 
medverkar under ledning 

av Sabina Nilsson. 

Ackompanjemang:  
Maria Ingemarsson Berg.

Präst: Catarina Holmgren Martinsson

”Du är min”
Om att vara någons

Temamässa

Nols kyrka söndag 19 oktober kl 11
Magnoliakören medverkar

Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Söndag 19 oktober kl 16.00
Filmeftermiddag

Filmen utspelar sig i början av 1990-talet 
och Nelson Mandela är nyvald president i 
Sydafrika. Filmen är baserad på en bok av 
John Carlin, efter verkliga händelser, och 
handlar om försoning och förlåtelse. 
Huvudrollsinnehavare är Morgan Freeman 
och Matt Damon. Regi av Clint Eastwood.

Nols kyrka. Kostnad 30 kr. 
Film: Invictus. Fika ingår!

September månad började 
riktigt bra med en härlig resa 
till Sivans Ost i Stora Levene 
och Magnolia i den lilla byn 
Bredöl.

Bussen hämtade upp oss 
från Surte i söder till Skepp-
landa i norr. Vädret var 
alldeles lagom för en utfl ykt. 
Första besöket var hos Sivans 
Ost, och ”Sivan” själv stod 
vid dörren och hälsade oss 
välkomna. Vi drack gott kaffe 
och åt goda smörgåsar med 
vällagrad ost på.
När vi fi kat började Sivan 
berätta om hela sitt liv, på sin 
breda, klingande västgötska. 
Vi fi ck många goda skratt 
åt hennes självupplevda 

historier. Sivans talesätt är 
”Ä dä ente gött så kan dä lika 
gärna kvetta”.

Hon är vida känd för sin 
varsamma, kärleksfulla och 
professionella lagring av 
svenska hårdostar och en och 
annan ädelost. I butiken blev 
det provsmakning av ostar, 
en herrgårdsost var lagrad i 
37 månader, tungan riktigt 
krullade sig i munnen. Det 
blev många ostar inhandlade, 
men kassarna fi ck för doftens 
skull ligga i bagaget, vi skulle 
ju vidare till nästa ställe.
Bussen körde vidare till 
Magnolia, en fantastisk träd-
gård på 7 000 kvadratmeter. 
Med tusentals underbara 

dahlior och vackra plante-
ringar, fantastiska tuppar 
och hönor fanns också till 
beskådning. Ett stort hus 
med allehanda saker fanns 
för den som ville handla. Där 
serverades vi en lunchbuffé 
samt kaffe med efterrättsbuf-
fé. Vi kunde äta hur mycket 
som helst.
Mätta och belåtna reste vi 
hemåt, med roliga och lite 
fräcka historier berättade på 
bussen 
av Märta-Stina och An-
na-Greta.
Den 3 september hölls vårt 
kvartalsmöte i Medborgar-
huset, som inleddes med sed-
vanliga mötesförhandlingar. 

Harri Leinonen från 
PRO-distriktet var in-
bjuden att informera om 
försäkringar. Jouko Kanga-
soja visade på storbild vår 
hemsidas olika funktioner.
Bio var det den 24 septem-
ber. Medborgarhusets Bio 
visade fi lmen ”Optimister-
na”. Därefter var det lotteri, 
fi ka och eftersnack.

Nästa aktivitet blir frisk-
vårdsträffen i Skepplanda 
Bygdegård nu på torsdag
med modevisning av våra 
”egna” mannekänger, som 
visar kläder från Seniorshop. 

Eva Carlsson

Aktivitetsfylld september för PRO Ale Norra

Magnolia, i den lilla byn Bredöl, visade upp sin fantastiska träd-
gård för PRO:s resenärer.

BOHUS. Under hösten ar-
rangerar PRO Surte-Bohus 
småseminarier med rubriken 
”Säkerhet i vardagen – från 
benbrott till inbrott”.

– Detta är ett tema som 
har tagits fram av MSB 
(Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap) i 
samarbete med bland annat 
PRO och ett antal andra 
intressenter, förklarar Jan 
Larsson studieorganisatör i 
PRO Surte-Bohus. 

– Vi har haft medverkande 

från Mikael Söder från rädd-
ningstjänsten i Ale, Sören 
Persson från LloydsApotek 
i Bohus och tisdag var Lotti 
Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare

i Ale kommun, på besök 
för att informera oss om sitt 
arbete, berättar Jan.

Framöver kommer PRO 
Surte-Bohus att få besök från 
Ale Rehab 
och Polisen.

JONAS 
ANDERSSON

Sören Persson från LloydsApotek informerar om läkemedel i Bohus 
servicehus.

Miniseminarier i Bohus

NÖDINGE. Klockan 13 på 
torsdagen förkunnades vem 
som blivit årets Nobelpris-
tagare i litteratur. Ale bib-
liotek hade bjudit in till lite 
mingel minuterna innan 
offentliggörandet, som visa-
des på storbilds-tv innanför 
entrén till biblioteket. När 
juryn meddelade sitt beslut, 
att den författaren Patrick 
Modiano erhållit priset, 
skålades det i cider för den 
69-årige fransmannen.

– Jag vet väldigt lite om 
denne författare. På biblio-
teket har vi två böcker med 
Patrick Modiano, men nu lär 
vi få köpa in några till, kon-
staterade bibliotekarie Eva 
Albrechtsson.

JONAS ANDERSSON
Det skålades på Ale bibliotek när det förkunnades att fransmannen Patrick Modiano erhållit årets 
Nobelpris i litteratur.

Två böcker med den franske litteraturpristagaren finns för utlåning på Ale biblio-
tek.

Nobelfest 
på Ale 
bibliotek

ÖPPET MÖTE MED
ALE DEMENSFÖRENING

Tisdag 21 oktober kl 19.00  
Musiksalen, Ale gymnasium, Vitklövergatan1, Nödinge

Doktorand

Ronald Lautner
”Senaste nytt om Alzheimers”

Välkomna!


