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Onsdagsträff  Fredrik från Team Sportia talar om vikten av att röra sig. 
ONSDAG 4 MARS KL 13 I NÖDINGE FÖRSAMLINGSHEM

Gudstjänst  ”I vårens tid”.  Henny Forsberg, Johanna Werder, sångare från Jawa musik. 
SÖNDAG 1 MARS KL 11 I NÖDINGE KYRKA

”… men det bästa är kärleken” 
Musikgudstjänst med Henny Forsberg, Ida Andersson,  
barnkören Peacedrums, Fortsättningskören och Miniorerna i Bohus.  
Lowe Pettersson, piano. 
SÖNDAG 1 MARS KL 17 I SURTE KYRKA

NU STARTAR  
VÅR BARNKÖR

Equmeniakyrkan Älvängen
( fd Missionskyrkan)

javerud.rebecka@gmail.com

TERMINEN ÄR I FULL GÅNG  

UPPTÄCKARSCOUT ÅK 4 – 6

BARNKÖR ÅK 1-3  TONÅRSCAFÉ

www.equmeniakyrkan.se/alvangen

SPÅRARSCOUT ÅK 1-3

Starrkärr-Kilanda församling – www.mittiale.se – 0303-444 000

NOLS KYRKA SÖNDAG 1 MARS KL 17.00 

TEMAGUDSTJÄNST

Barnkörerna medverkar. Välkommen!

SPEGLA DIG 
I DOPET

Spegla dig i dopet
Våren 2015 i Nols kyrka

För stora och små och med alla sinnen:

Förmiddagscafé
26 februari 10.00

Starrkärrs Församlingshem

Längs Norges kust med  
Hurtigrutten

Bo Davidsson visar bilder och berättar om  
olika strandhugg.

1 mars kl. 11.00
Starrkärrs kyrka

Vi firar mässa i irländsk folkton av  
Liam Lawton tillsammans med 

Magnoliakören, kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale, solister och  

instrumentalister.

Präster: Björn Nilsson och Catarina Holmgren 
Martinsson.

I samarbete med

Välkommen!

Gratis 
läxhjälp

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

För dig i årskurs 4-9
Drop in torsdagar 15.30–17.30
Gratis fika och wifi

Start 26/2  

Sven Carlsson i Hålanda 
har avlidit. Han blev 94 
år. Han sörjs närmast av 

barnen Irene, Bo och Åke med 
familjer.

Sven brukade jorden och 
skogen på sin fastighet i Båljen 
i Hålanda  tillsammans med 
sin familj och var sedan unga 
år medlem och aktiv i Center-
partiet.

Sven i Båljen hörde till de 
fritidspolitiker som var med och 
hade en ledande roll i den fysis-
ka utvecklingen av Skepplanda 
kommun i Surte kommunblock 
och sedan 1974 i Ale kommun. 
Sven var verksam som förtro-
endeman i byggnadsnämnden 
och såg tidigt möjligheterna att 
utveckla kommunen.      

Som ung stadsarkitekt i Surte 
kommunblock mötte jag Sven 
för första gången på hösten 
1969 i Skepplanda kommun-
hus där Einar Thorson var 
chef och John Gustavsson 
var ordförande ibland annat 
byggnadsnämnden. Fram till att 
man i kommunerna Skepplanda, 
Starrkärr och Nödinge 1974 
bildade Ale kommun träffade 
jag Sven varje månad i nämnden 
och diskuterade plan- och 
byggfrågor. Efter kommunsam-
manslagningen fortsatte vårt 
samarbete i byggnadsnämnden 
och bygg- och miljönämnden 
för utvecklingen i Ale kommun 
under nära 30 års tid.

Som förtroendeman var 
Sven med ibland annat utveck-
lingen av Skepplanda Kyrkby, 
av Älvängen med bebyggelse i 
Maden och Olof Persgården, av 
Alafors och Nol med bebyggelse 
i södra Nol, av Nödinge med 
bebyggelse på Överstegården 
och Börsagården, av Bohus 
med bebyggelse i centrum och 
på Bohus Höjd och i Surte 
med bebyggelse på det tidigare 
rasområdet. Utvecklingen på 
landsbygden var viktig för Sven. 
Enstaka bostadshus på väl valda 
tomtplatser och gruppbebyg-
gelse i Hålanda, Starrkärr, Ki-
landa och Kollanda har kunnat 
etableras mycket genom Svens 
försorg. Sven var också aktiv 
vid planeringen av kommunens 
olika centrala delar såsom bland 
annat Älvängens centrum och 
Ale Torg. Besluten om lokali-
seringen av E45 och NorgeVä-
nerbanan var även de en del av 
Svens politiska gärning.

Vid alla de möten jag träffade 
Sven så kunde jag se om han 
gillade de förslag som vi tjäns-
temän framförde eller inte. Han 
hade stor respekt för kontorets 
arbete, men vi visste också att 
han hade varit på plats och 
skaffat sig en egen uppfattning 
om förslagen och vad som Sven 
framförde i nämnden var väl 
genomtänkt och förankrat. Vi 
tjänstemän lyssnade gärna och 
med stort intresse på Sven och 
tog till oss hans kritik, men vi 
visste också att om han inte sade 
något så var detta ett kvitto på 
att förslagen var lämpliga.

Vårt land har formats av 
besluten i våra kommuner och 
det är förtroendevalda som 
Sven Carlsson i Båljen som har 
lämnat ett avgörande bidrag till 
den fysiska utvecklingen. Hans 
stillsamma och förtroendefulla 
framträdande gjorde honom 
mycket uppskattad i kommunen.

Jag tackar Sven för alla hans 
insatser för utvecklingen av vår 
kommun och minns honom 
med glädje och stor respekt.

Bert Andersson   

TILL MINNE

DÖDAMINNESORD

Till minne av min kära 
fru, vår älskade mamma 

och mormor.

Lisbeth Klevéus,
* 2 februari 1949

† 26 februari 2011

Idag är det 4 år sedan du 
lämnade oss.

Inte en dag utan saknad, 
inte en dag utan längtan. 
För saknaden och längtan 

finns inga ord.
Du är alltid med oss.

Wendel

Marie o Sophia
Philip o Marcus

Linda o Victoria

1 av 3 får cancer.  
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se 
eller ring oss på 020-59 59 59.

Sven Carlsson

JORDFÄSTNINGAR
Gunnel Larsson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 17 
februari begravningsguds-
tjänst för Gunnel Larsson, 
Skår Övre. Officiant var kyr-
koherde Vivianne Wetterling.

Hilda Mossberg. I Surte 
kapell hölls onsdagen 18 
februari begravningsgudstjänst 
för Hilda Mossberg, Bohus. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Ellen Johansson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 19 
februari begravningsgudstjänst 
för Ellen Johansson, Bohus. 
Officiant var komminister 
Reine Bäck.

Bengt-Arne Artonius. I 
Nödinge kyrka hölls fredagen 
20 februari begravningsguds-
tjänst för Bengt-Arne Arto-
nius, Nödinge. Officiant var 
Åke Andreasson.


