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Carine
Simonsson
och Susanne 
Pettersson,
operasånger-
ska
framför tillsam-

mans med kammarkören VocAle, damkören 
Vox feminale och kyrkokören musik och lyrik 
av Carine Simonsson.

Torsdag 31 maj 19.00 Musik och lyrik

Kammarkören
VocAle och 
damkören
Vox feminale 
sjunger folk-
musikmässan
”I välsignan 
och fröjd” 
med text av Alf Hambe och musik av Hans 
Kennemark.
Medverkar gör också bl.a. riksspelmännen 
Hans Kennemark och Greger Siljebo.

Söndag 3 juni kl.11.00
Festhögmässa

Vokalensem-
blen Les Jolies 
som består av 
sex kvinnor 
sjunger denna 
kväll en hel 
del musik av 
svenska nutida 
tonsättare samt av bl.a. B. Britten och 
F. Poulenc.

Fredag 1 juni kl.19.00 Les Jolies

Visor i 
sommartid

Lördag 2 juni kl. 17.00
Starrkärrs församlingshem

Lennart Thorstensson med vänner sjunger 
för och med oss. 

MusikdagarMusikdagar
i Starrkärrs kyrkai Starrkärrs kyrka 31 maj- 3 juni31 maj- 3 juni

Arrangörer:

Fri entréFri entré
hela helgen!hela helgen!

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Måndagsträff
den 28 maj kl 13.00 i

Nödinge församlingshem 

”Sjukhuskyrkan från Kungälv”

Gudstjänster
27 MAJ PINGSTDAGEN

Kl 11 Mässa Surte kyrka V. Wetterling
Kl 15 Mässa Bohus Servicehus V. 

Wetterling
Kl 12 Konfi rmation Nödinge kyrka G. 

Olander A. Grosshög M. Pettersson 
Kl 15 Konfi rmation Nödinge kyrka G. 

Olander A. Grosshög M. Pettersson 

3 JUNI HEL TREF. DAG
Kl 9.30 Gudstjänst Surte kyrka V. 

Wetterling
Kl 11 Mässa Nödinge kyrka G. Olander

Kl 13 Finsk Mässa Nödinge kyrka T. 
Blåhed

Kl 15 Gudstjänst Bohus Servicehus V. 
Wetterling

5 JUNI TISDAG
Kl 11 Gudstjänst Fridhem E. Friman

6 JUNI ONSDAG
Kl 16.00 Musikfest Surte 

Församlingshem o. Kyrka R. Olausson

Välkomna

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12 • Redaktionen 0707-69 00 13

Besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/nodinge

Våran Barnverksamhet 
slutar för terminen V.22

Vi önskar alla ett härligt sommarlov 

och välkomnar tillbaka i höst.

Musikfesten
den 6 juni.  Surte Kyrka och 

församlingshem kl. 16.00

Missionkyrkans blåsorkester 

marscherar från Surte hotell kl. 15.30 

upp till församlingshemmet.

Kompbandet gospel.komp spelar blandad 
musik, Allsång med ”Maggan”

Benny Andersson konsert i Kyrkan som 
avslutning på dagen.

Korv med bröd och fi ka.

Välkomna

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

S:T PEDER KYRKA
Musikgudstjänst

Söndag 3 juni kl 18.00
Vår och sommarsånger, samt

romantisk körmusik med
Trollhättans kammarkör under

ledning av Olle Zandén
Musik av bl a Johannes Brahms och

David Vikander
Välkomna till denna musikaliska

sång och musikkväll!

Domkyrkan valde VocAle
Vad får jag för det?
En fråga barnen ställ-

de när dom skulle 
hjälpa till med något 

hemma. Frågan återkom-
mer väl i vardagen hos de 
flesta av oss. Ofta tycker vi 
att lönen kunde vara lite 
högre för det vi utför.

Den unge rike mannen 
hade allt han kunde önska sig 
i livet, men han var ändå inte 
nöjd. Den viktigaste frågan 
fanns kvar. Varför lever jag 

egentligen, vad skall jag göra 
med livet, är detta allt? Finns 
det något efter döden? Hur 
skall jag få svar på evighets-
frågan? (Mark. 10: 17-22).

Mannen får svaret att 
hålla lagen, ja men det hade 
han ju gjort efter bästa för-
måga. Då pekar Jesus på den 
ömma punkten. Sälj allt vad 
du äger och ge åt de fattiga, 
det kostade för mycket. Han 
gick bedrövad bort.

Många borde lyssna till 
Edvard Persson när han 
sjöng ”Du får ingenting 
ta med dig dit du går”. En 
skatt i himlen lovade Jesus, 
det är mera värt än hela jor-
dens rikedomar. Tacka och 
tag emot gåvan han ger.

Leif Karlsson
Pastor, 

Filadelfiaförsamlingen Bohus

För tredje året i rad 
arrangeras en konsert-
serie i Starrkärrs kyrka i 
sommartid. I år kommer 
arrangemanget att pågå 
under tiden 31 maj – 3 
juni. 

Under fyra dagar får 
vi njuta av vacker musik 
i en vacker miljö i vår 
egen kommun. Nytt för i 
år är att det är fri entré 
till samtliga evenemang.

På torsdagen blir det ett 
musik och lyrikprogram för-
utom författaren och tonsät-
taren, Carine Simonsson och 
sångerskan Susanne Petters-
son medverkar också försam-
lingens egna körsångare; kam-
markören VocAle, damkören 

Vox feminale samt kyrkokö-
ren tillsammans med instru-
mentalister.

På fredagen kommer en vo-
kalensemble som består av sex 
skönsjungande damer med 
namnet Les Jolies (de vackra). 
Det är en ensemble som turne-
rat runt om i många länder och 
vid körtävlingar vunnit många 
fina priser. År 2006 blev kören 
rankad 6:a i världen bland dam-
körer. Det blir nutida musik av 
främst svenska tonsättare men 
även musik av B. Britten och 
F. Poulec finns med på reper-
toaren.

På lördagen gästar oss Len-
nart Thorstensson med sitt 
dragspel. Med sig har han 
Nils Zandhers. Tillsammans 
har de ett program med visor i 

sommartid. Denna kväll får 
vi också höra musik av och 
med musikaliska förmågor i 
vår egen kommun.

På söndag förmid-
dag firar vi en festhögmässa i 
Starrkärrs kyrka då kammar-
kören VocAle och damkören 
Vox feminale framför Hans 
Kennemarks folkmusikmäs-
sa ”I välsignan och fröjd”. Då 
medverkar också bland annat 
riksspelmännen Hans Kenne-
mark och Greger Siljebo.

För tider och platser se 
annons i Alekuriren. Varmt 
välkomna!

Sabina Nilsson
Kyrkomusiker i 

Starrkärrs och Kilanda försam-
lingar

Musikdagar i Starrkärrs kyrka
– En tradition i sommartid

Kammarkö-
ren VocAle 
sjöng i Göte-
borgs dom-
kyrka i sön-
dags.

När förre biskopen Lars Eck-
erdal skulle hålla gudstjänst i 
Göteborgs domkyrka i sön-
dags ville man gärna ha kör-
sång i programmet. Försam-
lingens egna körer var på 
turné och domkyrkoorganist 
Bengt Nilsson vände sig då 
till Sabina Nilsson och Kam-
markören VocAle från Starr-
kärrs församling.

Kören sjöng bland annat 
flera stycken á capella och 
fick efteråt goda vitsord från 
såväl biskop som församling. 
Körledare Nilsson, som inte 
är känd för att vila på lagrar-
na, meddelar att man redan är 
i full träning inför den kom-
mande veckans musikdagar i 
Starrkärrs kyrka.

JONAS ANDERSSON

Skepplanda kyrkliga samfällighet

FULLMÄKTIGE
Sammanträder

onsdag 23 maj kl 19.00
Plats: Ale-Skövde församlingshem. 

Annette Björklund Andersson ordförande

Ale-Skövde, S:t Peder, Tunge, Hålanda
och Skepplanda församlingar


