
Torsdag 3 april blir det mu-
sikunderhållning på Glas-
bruksmuseet i Surte.
– Dan Andersson är ju det 
nordiska vemodets och ur-
skogsbluesens översteagnos-
tiker, säger Dan Viktor An-
dersson. 

– De dunklare och enligt 
mig mer intressanta sidor-
na av hans diktning har 
sällan tonsatts och givits ut. 
Det är där jag hoppas kunna 
komma in i bilden, med ton-
sättningar av de lite mer 
okända och jobbigare texter-
na och göra de gamla klassi-
kerna i lite råare versioner. 
Alltid är det någon som blir 
förbannad...

Låtskrivaren, musikern 
och sångaren Dan Viktor 
Andersson har levt nära 
poeten Dan Andersson 
(1888–1920) sedan barnsben. 
Nu vill han uppmärksam-
ma sin legendariske namnes 
liv och leverne, och förstås 
hans dikter. Tanken är också 
att slänga de silkesvantar 
som Dan Viktor tycker att 
Dan Anderssons texter han-
teras med.
– Ambitionen är att inte 
skygga för de sidor av Dan 
Anderssons poesi som inte 
är enbart ”vackra”, utan att 
även använda sig av de dikter 
som har mer skit under nag-
larna.

På turnén har Dan Viktor, 
som vann Fred Åkerström-
priset 2006, med sig gitarr 
och munspel samt kolle-
gan Petter Eriksson på bas. 
Skivan Dan Andersson 
sjunger Dan Andersson kom 
ut våren 2007.

Dan Andersson sjung-
er Dan Andersson är det 
första av vårens två arrang-
emang som kallas ”Musik 
på museet”. Arrangemang-

et vänder sig i första hand 
till daglediga och är ett sam-
arbete mellan Ale kommun, 
Studieförbundet Vuxensko-
lan och Musik i Väst. 

Nästa Musik på museet 
är torsdag 8 maj och då kan 
man höra sångerskan Lena 
Robért och gitarristen Leif  
Pedda Persson i föreställ-
ningen ”Om bland tusen 
stjärnor”.
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Hålanda och Skepplanda
församlingars

Lutherhjälpskväll den 12 mars
inbringade 31.590 kr.

Ett stort tack till er alla som på olika
sätt bidrog till denna stora gåva.

Hålanda Arbetskrets
Skepplanda Kyrkliga Syförening

www.mittiale.se 
0303-332660

SStarrkärrtarrkärr--Kilanda församlingKilanda församling
AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängenlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Kilanda församlingshem
Förmiddagscafé

torsdag 27 mars kl 10.00-12.00
Visor ur den

svenska sångskatten
Trubadur Ingemar Johansson från 

Trollhättan är gäst på cafét. 

Kom med och sjung!
Nicaraguanska bondemässan

Söndagen den 8 juni fi rar vi en 
musikmässa i Starrkärrs kyrka kl.11.00

Det är härliga latinamerikanska 
rytmer med gung. 

Texterna är på svenska.
Vi övar följande tisdagar i 
Starrkärrs församlingshem

1 april 19.00-21.00
13 maj 19.00-21.00
3 juni 18.30-21.00

Alla sångglada är välkomna!
Anmäl ditt intresse till: 

Sabina Nilsson 74 88 76 eller 
sabina.nilsson@svenskakyrkan.se

Älvängens blå kyrka
Söndag 30 mars 18.00

Förbönsgudstjänst
med tillfälle till personlig förbön

Präst: Andreas Pervik

Församlingsexpeditionen fl yttar till nya 
lokaler i Älvängen tisdagen den 1 april på 
Göteborgsvägen 93 (Gamla Bankhuset).

På grund av f lyt ten är expedit ionenPå grund av f lyt ten är expedit ionen 
STÄNGD fredagen den 28 ochSTÄNGD fredagen den 28 och 

måndagen den 31 mars.måndagen den 31 mars.

Expeditionen flyttarExpeditionen flyttar
Vår nya postadress är (fr. 1 april):

Box 83
446 22 Älvängen

Telefonnumret är det samma 
som tidigare 0303-332660.

Välkomna in!

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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

Onsdagsträffar
26 mars och 2 april kl 13.00 

Nödinge församlingshem
”Lokala förmågor” 

Måndagsträff 
7 april Surte församlingshem kl.14.00 
Ann-Marie Ahlgren visar sina bilder.

  
Välkommen. Kaffe & Gemenskap

Gospelkväll 
Blue ́n Joy & Gospel.Komp Sjunger 

och spelar i Nödinge kyrka 
söndagen den 30 mars kl. 17.00 

Musikgudstjänst 
Söndagen den 6 april kl. 17.00 Surte kyrka 
Ljubica Sekulic spelar altfi ol, Vladimir Ma-

sko. Musik av Stamitz, Walton, Brahms.  

Idé möte!
Kom och var med och tänkt till, 

har du egna idéer på vad vi skall göra i
Nödinge församling.

Nödinge församlingshem
Tisdagen den 1 april kl. 18.30

Surte församlingshem
Onsdagen den 16 april kl. 18.30 Välkomna!

Predikoturer
23 Mars Påskdagen

kl 11.00 Nödinge kyrka 
Påskgudstjänst  H Hultén, 
Café Marta, Blue ́n joy, 

singing Kid ́s, Annas popkör, 
gospel.komp medverkar. 

kl 11.00 Surte kyrka 
Påskgudstjänst V Wetterling, 

Solosång Frida Schneider

kl 13.00 Surte kyrka Mässa 
på Finska T. Blåhed

kl 15.00 Bohus service hus 
Påskgudstjänst H Hultén

24 Mars Annandag påsk
kl 11.00 Nödinge kyrka Ekumenisk 

gudstjänst Renny Olausson, 
Göran Andrén, Leif Karlsson. 

Ekumeniskt sånggrupp, träning 
från 10.00, för alla som vill 

vara med och sjunga. 

30 Mars 2:a  söndagen i Påsktiden
kl 11.00 Surte kyrka Mässa 

V Wetterling Anna

kl 17.00 Nödinge kyrka 
Gospelkväll V Wetterling, 

Blue  ́n Joy & gospel.komp

Tisdagen den 1 april 
kl 11.00 Fridhem Gudstjänst 

V Wetterling Anna

”När sabbaten var över, 
köpte Maria från Mag-
dala, Maria, Jakobs 

mor, och Salome välluk-
tande oljor för att gå och 
smörja honom. Mycket 
tidigt på första dagen i 
veckan kom de till graven 
då solen gick upp. De sade 
till varandra: ”Vem skall 
rulla bort stenen från grav-
öppningen åt oss?” Men 
när de såg upp, fick de 
se att stenen var bortrul-
lad, den var mycket stor. 
De gick då in i graven och 
fick se en ung man sitta 
på höger sida, klädd i en 
lång vit dräkt, och de blev 
mycket förskräckta. Men 
han sade till dem: ”Var inte 
förskräckta! Ni söker Jesus 
från Nasaret, den korsfäste. 
Han är uppstånden, han är 
inte här. Se, här är platsen 
där de lade honom.” Mark. 
16:1-6

Påsken är tiden då vi på-
minner oss om att Jesus, 
Guds son, dog på korset 
och att Han sedan upp-
stod. I bibeltexten läser 

vi om hur kvinnorna kom 
till graven på påskdagens 
morgon för att söka den 
levande Jesus bland de 
döda. De trodde att Jesus 
var död, men han levde! 
Faktum är att Han lever än 
idag.

Stenen var bortrullad 
och jag är övertygad om 
att himlen än idag, bildligt 
talat, vill flytta stora sten-
bumlingar åt oss människor 
så att vi tror och förstår att 
Gud är levande och verklig.

Smyrnakören sjöng i 
söndags följande sångtext: 
”Det var för mig som 
Han utstod smärtan och 
kampen, på sina skuld-
ror tog Han min synd. 
Det var för mig som 
Han uppstod, besegrade 
döden, Jesus triumferade 
för evig tid!”. Det gäller 
för både dig och mig.

Varmt välkommen i 
påskhögtid till våra kyrkor!

Monica Werner, pastor i 
Smyrnakyrkan

Jesus lever än idag

döda

Min älskade Bror
Vår käre Morbror

Henry Ericsson
* 31/10 1926

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Lövgärdet
11 mars 2008

INGRID
Syskonbarn med

familjer

Du var så god, Du var 
så glad

Du lämnar bara vackra 
minnen

Så svår är ändå denna 
dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 

Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid 

tänkt
Tack för alla lyckliga år 

tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 27
mars kl. 13.00 i Surte

kapell. Akten avslutas i
kapellet. Lika välkommet
som blommor är en gåva

till Cancerfonden på
telefon 020-78 11 79.

Dan (Viktor) Andersson 
sjunger Dan Andersson på 
Glasbruksmuseet i Surte 
torsdagen den 3 april.

Trädgårdsdag med Skepplanda bygdegård 
blir det lördagen den 5 april. 

Våren är snart här och trädgårdsarbetet är 
i full gång. På trädgårdsdagen kommer Marie 
Olsson från Odlarliv i Tyresö på besök och fö-
reläser om vår älskade pelargon, en krukväxt 
som bara blir populärare för varje år som går. 
Marie är mycket kunnig i allt som har med pe-
largoner att göra, så har du frågor är det bara 
att ta med dessa.

Marie Olsson kommer efter sitt föredrag att 
svara på allt du vill veta om pelargoner. Detta 
är första gången det är trädgårdsdag i Skepp-
landa bygdegård, men vår förhoppning är att 
detta skall bli en årligen återkommande dag 
med olika teman varje gång.

Vi passar också på att bjuda in olika hant-
verkare, blommor i silvertråd, grytlappar med 
blommor, pelargonkakor med mera. Natur-
ligtvis blir det också sticklingar och plan-
tor av olika slag. Kaffeservering och lotterier 
kommer det att finnas, med många fina priser. 
Vi hoppas på fint väder och stort intresse från 
allmänheten.

Trädgårdsdag i Skepplanda bygdegård

Dan (Viktor) Andersson sjunger Dan Andersson


