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Celloelever från Ale Musikskola bjöds i lördags in till en heldag 
i Hålanda. Deltagarna delades in i två grupper med undervis-
ning i cello och bild. Eleverna övade i kyrkan under ledning av 
Katharina Dahlbäck och målade nere i den gamla kvarnen på 
Mauritzberg. För den konstnärliga undervisningen svarade 
Johan Dahlbäck, som för övrigt är utbildad på HDK. Föräld-
rar fanns med och hjälpte till med maten. Dagen avrundades 
med en gemensam spelning i Hålanda kyrka, i samband med 
lördagens helgmålsbön. Bidrag till detta arrangemang hade 
lämnats av Musikskolans intresseförening.

Musik och bild i Hålanda

En förhoppning om vår-
väder till denna dag vid må-
nadsmötet 26  mars hos Aktiva 
Seniorerna infriades till allas 
glädje. Förra gången lyssnade 
vi till Sånggruppen Humlan, 
men idag var det teatergrup-
pen Biet som skulle roa oss 
alla. Vi var 300 medlemmar 
som samlats i Kvarnkullens 
stora sal.

Efter välkomsthälsning 
från ordförande Sture Mag-
nusson fanns hela ensemblen 
på scenen och sjöng en fyndig 
välkomstvisa ackompanjerad 
av musikerna Bertil Ivarsson 
och Bror Gustavsson, som 
sedan ledsagade de medver-
kande i alla sångtexterna. 
Dessutom sjöng och spelade 
de själva två folkliga visor.

Catharina Bernstone och 
Eivor Ahrenstedt framförde 
tankar om hur de hade kunnat 
klara sig utan hela det sociala 
skyddsnät som vi nu har från 

vaggan till graven. ”Hur 
kunde vi?” hette sketchen 
och är en bra fråga i dagens 
Sverige, inte minst när vi 
äldre tänker efter.

Några medlemmar hade 
gjort en resa till Kina för 
ett tag sedan och nu sum-
merade man med ”Tolkens” 
hjälp några minnen. Det 
blev en mycket fantasifull 
framställning av Marie-Anne
Carlsson, Margit Eriksson,
Ingegerd och Olle Melin 
samt Kerstin Magnusson.
Marie-Anne Carlsson som 
skrivit flera av texterna och 
även sångmässigt framförde 
trevliga visor, både om livets 
snabba flykt och om tillstån-
det på vår jord, samt att hon 
regisserat föreställningen, 
visade en stor energi och ska-
parlust.

Efter slutsången blev det 
många applåder, tack och 
blommor. Ett värmande ini-

tiativ var en medlem sedan 
förra årets teaterföreställning 
som gav alla en ros med tanke 
på det stora arbete som det är 
att spela in och framföra en 
sådan här underhållning.

Kaffestund och medde-
lande om diverse aktiviteter, 
som är kvar innan vårens sista 
möte, förmedlades och där-
efter spänning med lottdrag-
ning och vinster. En speciell 
vinst, ett vandringspris i bow-
ling, utdelades till 

Margareta Parkrud. Hurra 
för henne!

Så var det dags att gå ut i 
vårsolens glans och vänta på 
sista månadsmötet för våren 
som blir den 28 maj. Och 
om någon skulle tycka att det 
är långt dit tänk på att lycka 
är att finnas till, även gråa 
dagar.

Ingrid Monié

Månadsmöte hos Aktiva Seniorer
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Va l b o r g s m ä s s o a f t o nVa l b o r g s m ä s s o a f t o n
den 30 apri l kl. 19.00 iden 30 apri l  kl. 19.00 i

Älvängens centrumÄlvängens centrum 
(På trappan ti l l ”Gamla hotellet”)(På trappan t i l l  ”Gamla hotellet”)

Kom ochKom och lysslyssna på vårsångena på vårsångerr

Vårtalare:
Boel HolgerssonBoel Holgersson

Sångare ur
KyrkokörenKyrkokören

Kammarkören VocAleKammarkören VocAle
hälsar våren välkommen

under ledning av 
Sabina NilssonSabina Nilsson

Ett spännande temaårEtt spännande temaår
Vår tid präglas av en extrem individualism där 

allt fokuseras på det egna jagets välbefi nnande.
Men nu är det dags att börja tala om VI!!!

Starrkärr-Kilanda församling inbjuder dig till ett 
spännande år där ordet vi står i centrum.

www.mittiale.se 
0303-332660

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

VViintern raaaast ut…
Onsdag (obs veckodagen!) den 30 april – Valborgsmässoafton

Den som sjunger i kör vet vad VI-känsla är. Det är ju själva poängen med en kör! Kanske 
har Du aldrig vågat ta ton, aldrig trott Dig få vara med i en kör: nu har Du Din chans! Övning 
och uppsjungning på samma dag. Kanske inte skönsång, men hjärtesång! Kom till Nols 
kyrka kl 13 på Valborgsmässoafton! Under säker ledning av vår kantor Magnus Wassenius 
få Du sjunga de mest kända vårsångerna i enkelt utförande. Sedan får du tillsammans med 
övriga korister sjunga in våren 2008 inför alla i Nol med omnejd som vill hälsa den välkom-
men!

www.alekuriren.se
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Måndagsträff
Surte församlingshem den 5 maj
Carina Johansson
”Hur man bevara sin hälsa”

4 maj  Söndagen före Pingstdagen
kl 11.00 Nödinge kyrka 
Gudstjänst. R Olausson
Kl 15.00 Bohus servicehus 
Gudstjänst. Elise Friman.

Tisdagen den 6 maj
kl 11.00 Fridhem 
Gudstjänst. H Hultén.

11 maj Pingstdagen
kl 11.00 Surte kyrka 
Mässa. H Hultén, Båda våra kantorer 
Anna och Vladimir spelar.

Tisdagen den 13 maj
14.00 Nödinge Servicehus 
Mässa. V Wetterling.

18 maj Heliga Trefaldighets dag
kl 11.00 Nödinge kyrka 
Mässa. V Wetterling.
kl 15.00 Bohus servicehus 
Gudstjänst. V Wetterling.
kl 17.00 Surte kyrka 
Gudstjänst. V Wetterling.

Välkomna
!

Predikoturer

Trivselträff
Bohus Servicehus torsdagen den 8 
maj Liliane Bood sjunger och spelar 
på sitt vita dragspel. Kaffe.

Nu på söndag (4 maj) är det dags för Vättlefjällsvandring-
en. Arrangemanget är klassiskt och har funnits sedan 1976. 
Start och mål sker i Dammekärr, Nödinge, eller Vättlestugan 
i Angered. Vättlefjällsvandringen mäter 25 kilometer, men det 
finns också en stympad variant, Kortvättlen som är 15 kilome-
ter. Vandringen går bland tjärnar och sjöar i Vättlefjälls fina 
natur.

– Intresset för årets vandring är enormt. I onsdags morse 
hade vi 500 föranmälda och det gör vi att vi hoppas på omkring 
800-900 deltagare. Blir det riktigt fint väder kanske vi spränger 
1 000-vallen, säger Ove Karlsson i OK Alehof.

Fyra vätskekontroller med saft och nyponsoppa väntar delta-
garna, i Jennylund, Vättlestugan, Rördalen och Dammekärr.

JONAS ANDERSSON

Dags för Vättlefjällsvandringen

Vättlefjällsvandringen går i vårfager natur.


