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Älvängens blå kyrka
Söndagen den 26 april

Musikgudstjänst kl. 18.00
Kören Cardia från Guldhedskyrkan med

Eva Sundqvist som dirigent. 
Pianist: Kent Andersson
Präst: Andreas Pervik

Kilanda församlingshem
Torsdagen den 23 april kl. 10.00-12.00

Förmiddagscafé
Gunnar Netterfors kåserar kring 

Britt.G.Hallqvist
- författare, översättare och psalmdiktare

0303-444 0000303-444 000Nytt telefonnummer från 1 maj -

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

S:t Peder församling

Onsdagen den 22/4 
kl. 18:30, Bibelstudium i 

S:t Peders församlingshem:
”Vad säger Bibeln om äktenskapet?”

Präst: Magnus Skredsvik
---------------------

Söndagen den 26/4
kl. 18:00, Taizémässa i 

S:t Peders kyrka
Präst: Magnus Skredsvik 

----------------------
Tisdagen den 28/4 kl. 18:30, 

Alphamiddag i S:t Peders 
församlingshem, 

Tema: ”Den kristna tron -tråkig, 
osann och irrelevant?”

Ett tillfälle för alla, att veta mer 
om Alpha! Anmälan till Magnus 

Skredsvik 
0704-396938 senast 26/4.

Ale-Skövde församling

Söndagen den 26/4 kl. 16:00
Gudstjänst i Sommarro 
vandrarhem i Prässebo.

Sång av Karin Martinsson och 
Loella Bertilsson. 

Präst: Magnus Skredsvik

Välkomna!
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Musikgudstjänst 
Den blida vår är inne 

Hålanda kyrka  
söndag 26 april kl 17.00 

Medverkande: 
Kammarkören Musica Vocalis från 

Göteborg och  
Hålanda kyrkokör 

Under ledning av Isa Arkstedt 
Präst: Bengt Broman 

Underhållningsorkestern 
”Larmet” har under mer än 
30 år (jubileum firades förra 
året!) bidragit till det mu-
sikaliska Kulturutbudet I 
Ale Kommun, och nu är det 
dags igen! Våren skall firas 
rejält med en konsert av det 
glada och lättsamma slaget. 
Det sker den 2 maj i Smyr-
nakyrkan i Älvängen.

Larmet är en blåsorkester 
som började med en sam-
ling lärare från Alboskolan, 
som spelade bl.a. på skolav-
slutningar. Sedan har Lar-
mets blåsorkester utveck-
lats till en orkester med flera 
stora spelningar bl.a. i Göte-
borg (Nordstan, Ullevi, Gö-
teborgsvarvet m.m.) I Ale 
Kommun har man haft flera 
spelningar på invigningar av 
olika slag t.ex. premiärer på 
Teatervinden, julmarknader, 
Skepplandadagar m.m. Re-
petitionerna hålls i Skepp-
landa Bygdegård på torsda-
gar för den som är intresse-
rad av att spela. 

Det blir en blandad un-
derhållande musikalisk 

resa med filmmusik bland 
annat från Bond-filmer-
na, ”AS Time Goes By” 
(ur Casablanca)och Rosa 
Panter-temat m.m. Larmet 
har ju under många år in-

riktat sig på 
glad och lätt-
sam under-
hållningsmu-
sik, och den 
kommande 
konserten är 
inget undan-

tag. Förutom filmmusiken 
blir det musikal och framför 
allt, Jazz! Larmet har haft 
förmånen att under några 
år samarbeta med Cissi 
Karle, som har en genuin 
känsla för svängig gladjazz 
och medverkat med några 
nummer, bl.a. just ”As time 
Goes by”! 
Under ledning av Dirigent 
Göran Mårtensson och kon-
ferencier Kent Carlsson.

Orkestern som tills helt 

nyligen hette ”Skepplan-
da Blåsorkester Larmet”, 
har numera medlemmar, 
inte bara från Skepplan-
da, utan även från bland 
annat Lerum, Stora Höga, 
Sjöbo, varför man besluta-
de att byta namn till enbart 
”Larmet”. Även om med-
lemsantalet har vuxit finns 
det fortfarande plats för fler 
spelglada musiker.

Kent Carlsson 
Ordförande

Nu är det dags igen för en konsert 
med Larmets orkester

Evenemangskonsert i
STORA SALEN, KULTURHUSET MÖLNLYCKE

DEN 25 APRIL Kl.17.00
Dirigent: Jack Svantesson                              

     Solister: Olle Pettersson, Jennie Elonsson, 
Ingela Friberg.

Piano: Lisa Fröberg.

De bästa sångerna
Jesus Christ Superstar, Miss Saigon, 

Lloyd Webber in Concert, 
Tears in heaven, 

You raise me up, Gabriellas sång.

Entré: 120:- Barn/Ungdom under 15 år 50:-
Biljetter vid ingången.

www.opus83.se

Underhållningsorkestern Larmet bjuder på vårkonsert i Smyrnakyrkan, Älvängen, den 2 maj.
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Allergi kan 
drabba vem 
som helst,

när som helst. 

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Stöd forskningen.

Pg 90 03 74-0


