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Konsert med gospel.kom 
kl. 13.00

– He is reliable –
I samband med Kilanda marknad bjuds vi på 

en kort konsert med Starrkärr-Kilanda 
församlings gospelkör och kompgrupp.

Gudstjänst 
kl. 9:30

– All världen nu gläder sig –
Kyrkokören medverkar
Präst: Andreas Pervik

Kilandadagen 21 maj i Kilanda kyrka

Våravslutningsfest 
för våra Barn och ungdomsgrupper

Torsdagen den 28 maj kl 17.00 i 
Nödinge kyrka och kl 17.00 i Surte kyrka

har vi avslutningar för våra barn-
och ungdomsgrupper med sina föräldrar. 

Vi startar i kyrkan och fortsätter 
festen i församlingshemmet.

Fika och gemenskap
Välkomna!

SURTE. Den svenska 
flaggan vajade majes-
tätiskt över Glasbruks-
museet.

Solen sken och besö-
karna trivdes.

– Se vad mycket folk 
här är, utbrast en belå-
ten Maj-Lis Schäfer i 
föreningen Bruksongar.

I lördags arrangerades 
Bruksongars dag och Surte 
Trädgårdsmarknad på Glas-
bruksmuseet. Det blev en 
sådan dag som arrangörerna 
bara vågat hoppats på, men 
knappast trodde skulle kunna 
bli verklig.

– Perfekt väder och 
mycket folk. Vad mer kan vi 
begära, sade Maj-Lis Schäfer 
och strålade ikapp med den 
sköna majsolen.

På parkeringen stod bilar 

parkerade med bakluckorna 
uppfällda. Det så kallade 
bakluckeloppiset tilldrog sig 
ett stort intresse och många 
fyndade sticklingar, växter 
och annat som hör våren 
till. Odlaklubben Väst och 
Trädgårdsälskare i Ale fanns 
representerade.

Positiva arrangemang
– Sådana här positiva arrang-
emang behöver vi här i Surte. 
Ett mycket bra initiativ, 
berömde Jack Svantesson 
som nöjde sig med att ta del 
av kommersen lite grann på 
avstånd.

– Jag har tillräckligt med 
ogräs att ta hand om hemma, 
skrattade Jack.

I glashyttan fanns en 
utställning att ta del av med 
bilder om hur Surte samhälle 
såg ut förr i tiden. På gårds-
planen arrangerades lotterier 

där några hade turen på sin 
sida och vann fina krukväx-
ter.

Museet höll naturligtvis 
öppet och från café doftade 
det nygräddade våfflor. Inte 

konstigt att kön ringlade sig 
lång mest hela tiden.

Trädgårdsvänner samlades i Surte
– Festlig lördag som lockade många besökaremånga besökare

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bakluckelop-
pis var ett po-
pulärt inslag 
som tilldrog 
sig ett stort 
intresse.

I glashyttan fanns en utställning med gamla fotografier över Surte samhälle.

Många passade på att blomsterfynda utanför Glasbruksmuseet.Många passade på att blomsterfynda utanför Glasbruksmuseet.

Rätt 
nummer på 
lotten belö-
nades med 
en kruk-
växt.

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Kristi Himmelsfärds dag 
torsdag 21 maj 

Skepplanda kyrka 
Trumpetmusik från tornet 9.45 

Högmässa 10.00 

S:t Peder kyrka 
Högmässa 12.00 

Pierre Torwald—trumpet 
Vivianne Wetterling—präst 
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