
NÖDINGE. I torsdags 
kväll bjöd Ale Musik-
skola på sin årliga Vår-
konsert.

Morgondagens stjär-
nor visade upp sig inför 
storpublik i Ale gymna-
siums teatersalong.

Programmet spände 
över vida fält, från klas-
sisk musik till rock.

Kulturchefen Ove Rings-
by hade det stora nöjet att få 
hälsa välkommen till Ale Mu-
sikskolas Vårkonsert.

– Med tanke på väderleken 
ute så skulle man kunna tro att 
det är en sommarkonsert. Hur 
som helst så får man en känsla 
av examen när vi ska få lyssna 
till delar av det som musiksko-
lans elever ägnat sig åt under 
våren, sade Ringsby.

Först ut var Stråkorkester 
1 med ”Sabeldansen”. Där-

efter blev det ”Sweet Child 
of Mind” med Bless (elever 
från årskurs 6 på Bohussko-
lan). Variationen mellan dessa 
framföranden var påtaglig 
och det kom att fortsätta på 
samma sätt.

Frågan är om inte solosång-
erskan Elin Rubensson satte 
djupast spår denna majkväll. 
Det var bedårande vackert när 
hon på ett finstämt, och utan 
minsta darr på rösten, gav oss 
”Halleluhja”.

De flesta instrument fanns 
representerade denna afton 
och det var just det som 
gav konserten sin speciella 
charm. Publiken fick till och 
med lyssna till fyrhändigt när 
Louise Karlsson och Jo-
hanna Alexandersson satte 
sig ner bakom flygeln. Impo-
nerande!

Häftigt var det när tvär-
flöjtsgruppen bjöd på ett 
schlagermedley och pam-

pigt värre när Brazzeriet 
stämde upp i först ”Tange-
rike” och sedan ”Felicidade”. 
Den gemensamma slutsång-
en ”YMCA” satt en perfekt 
punkt för arrangemanget. 

Under konserten passa-
de även Musikskolans intres-
seförening på att dela ut sti-
pendier till ett antal av elev-
erna som visat god ambition 
under året.

JONAS ANDERSSON
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Kilanda kyrka
Pingstdagen den 11 maj11 maj 9.30

Mässa
Kyrkokören medverkar

Andreas Pervik, präst

Älvängens Blå kyrka
Pingstdagen den 11 maj11 maj 11.00

Mässa 
Välkomnande av diakon 

Ingegerd Klingberg
Kyrkokören medverkar

Andreas Pervik, präst
Vårfest efter mässan

Nols kyrka
Söndagen den 18 maj18 maj kl. 11.00

Vårfest och 
familjegudstjänst 

för alla i Nols kyrka och trädgård.
Tysk grillbuffé, lekar, dockteater, 

poängpromenad och clownen Hampus 
kommer på besök.

Präst: Mikael Nordblom

Samtidigt tackar vi också vår tyskaSamtidigt tackar vi också vår tyska 
volontär Christiane för detta året.volontär Christiane för detta året.
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KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 
torsdagen den 15 maj kl. 18.00 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse.

Tage Svensson, ordförande

Israelsmöte 
med Dr Goldberg

Tisdag 20/5 kl 19.00

Välkomna!

Pingstkyrkan Bohus

Katumbas Vänner som 
är en vänskapsförening för 
handikappade barn på Ka-
tumba i Tukuyu, Tanza-
nia, har hållit årsmöte i S:
t Peders församlingshem i 
Lödöse. Föreningen starta-
de 2004 och hade under 2007 
196 betalande medlemmar.

Katumba är en internat-
skola för 115 barn i åldrarna 
sju till tretton år. De flesta 
av eleverna är föräldralösa 
på grund av aids. Fören-
ingens syfte är att hjälpa 
samtliga barn med skor och 
kläder, rullstolar och orto-
pedtekniska hjälpmedel, 
böcker och skrivmaterial till 
de rörelsehindrade barnen 
samt punktmaskiner och 

punktskriftpapper till de 
blinda barnen. Dessutom 
betalar vi internatavgifter på 
folkhögskolor och yrkessko-
lor för ungdomar till lämplig 
yrkesutbildning på grund av 
handikapp samt startbidrag 
till inköp av nödvändiga 
arbetsredskap, så de kan för-
sörja sig själva.

Cirka 45 medlemmar 
deltog på årsmötet och lyss-
nade till Anita Hammar, 
Skara, Håkan Axelsson, 
Mariestad, samt Elisabeth 
Hillby, Trollhättan, som 
berättade om besöket på 
Katumba november 2007 
där bland annat fem begag-
nade punktmaskiner och 
punktskriftpapper överläm-

nades till de blinda barnen. 
Alla barnen fick skor och 
kläder. Som gåva från 
Mariestad fick alla barnen 
reklamkepsar från olika 
företag och föreningar, de 
spred verkligen stor glädje.

Styrelsen består av Barbro 
Jörtoft, ordförande, Elisa-
beth Hillby, vice ordförande, 
Anita Hammar, 2:e vice 
ordförande, Birgit Johns-
son, kassör, Mary Johnson, 
sekreterare, och Lisbeth 
Forsgård, vice sekreterare. 
Övriga ledamöter: Sofia 
Berggren, Erland Hillby, 
Yvonne Johnsson och Birgit 
Sköldén. Adjungerad: Ing-
egerd Kallioniemi.

Barbro Jörtoft

Årsmöte hos Katumbas Vänner

ÄLVÄNGEN. Succén från 
i fjol upprepas.

Lördag den 17 maj 
arrangeras för andra 
året i rad en Veteran-
crossträff på Paradisba-
nan i Älvängen.

Det är ett gäng eld-
själar och före detta 
ÄMK-are som står 
bakom arrangemanget.

När det bjöds in till Veteran-
cross i fjol blev responsen god. 
Ett 40-tal cyklar från svun-
nen tid fanns att beskåda och 
många legendariska crossåka-
re mötte upp, en del långvä-
ga gäster.

– Det blev en riktig kanon-
dag. Vi hade tur med vädret 
och allting fungerade perfekt, 
säger Erling Andersson en 
av initiativtagarna.

Av deltagarna i fjol kan 
nämnas Conny Andersson, 
Stig ”Spisen” Johansson 
och Raymond Pettersson. I 
vimlet syntes även åldermän 
som 75-årige Bertil Anders-
son, som satt upp bakom en 
Ariel LT.

– En nostalgiträff som 
blev väldigt uppskattad. Av 
den anledningen beslutade 
vi att göra detta till en tradi-
tion. Förhoppningsvis ska det 
komma ännu mer folk i år, 
säger Erling Andersson.

Klasserna som arrangören 
ställer upp efter är 125 cc, 175 
cc, 250 cc och 500 cc. Särskilt 
välkomna är motorcyklar från 
1950-66, till exempel Silver-
pil, Blåstinget och Ariel HS. 

Någon tävling kommer det 
inte att bli, utan syftet är med 
Veterancrossträffen är att det 
ska ske defilering och uppvis-
ning av de klassiska motor-
cyklarna. Arrangemanget tar 
sin början klockan nio och 
fortgår fram till fyra-tiden på 
eftermiddagen.

Motornostalgi som går i repris
– Veterancrossträff för andra året

INGEN VETERAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Favorit i repris. Lördagen den 17 maj upprepas fjolårets succé med en Veterancrossträff på Favorit i repris. Lördagen den 17 maj upprepas fjolårets succé med en Veterancrossträff på 
Paradisbanan i Älvängen.Paradisbanan i Älvängen.

Brazzeriet framförde två låtar när Ale Musikskola bjöd på sin årliga Vårkonsert.Brazzeriet framförde två låtar när Ale Musikskola bjöd på sin årliga Vårkonsert.

Ale Musikskola förfogar över många dukti-
ga ungdomar. Gitarristerna Mattias Salek och 
Albin Svensson är två av dem.

Foto: Jonas Andersson

Elin Rubensson framförde 
låten ”Halleluhja” på ett fan-
tastiskt sätt.

Ale Musikskola visade sin bredd


