
I fyra år har Starrkärr-Ki-
landa Församling arrangerat 
musikdagar. Nu bryts den 
traditionen och istället väljer 
församlingen att satsa på 
återkommande musikkvällar, 
med start nästa onsdag. Sång-
are och musiker från när och 
fjärran, kända både på lokal- 
och världsnivå, kommer att 
gästa Starrkärrs kyrka.

– Det är en stor glädje att 
vi lyckats knyta dessa musiker 
till oss och jag vågar utlova ett 
fint och njutningsfullt pro-
gram vid vart och ett av alla 
tio konserttillfällen, säger 

Sabina Nilsson.

Premiär
Premiärkvällen med Nya 
Mottensemblen, som leds 
av Skepplanda församlings 
kantor Peter Corneliusson, 
följs av Vokalensemblen Les 
Jolies, som medverkat vid en 
mängd körfestivaler och fått 
fina utmärkelser vid körtäv-
lingar runt om i Sverige och 
Europa. Sedan fortsätter det 
hela sommaren för att avslu-
tas med Helena Döse och 
hennes vänner den 19 au-
gusti.

– Vi tror och hoppas att 
den här satsningen ska slå väl 
ut. Visserligen råder det se-
mestertider, men långtifrån 
alla väljer att resa bort. Dess-
utom finns en hel del ensam-
ma människor som kanske 
kan uppskatta detta initiativ. 
Som regel läggs det mesta 
ner under sommaren, inte 
minst gäller det kulturutbu-
det, säger Sabina Nilsson.

Sen starttid
Starttiden är satt till klockan 
20 och det råder fri entré till 
samtliga musikkvällar i Starr-
kärrs kyrka.

– Varför vi inte börjar 
förrän klockan åtta beror på 
att folk ska hinna med att sola 
och bada i lugn och ro. Att av-
runda dagen med en konsert 
i denna vackra kyrka måste 
vara perfekt, säger Sabina.

– Att det är fri entré är 
unikt i sig. Däremot kommer 
vi att ta upp en kollekt till mu-
sikverksamheten, men det är 
naturligtvis frivilligt för be-
sökarna om de vill skänka en 
slant eller ej, avslutar Sabina 
Nilsson.
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STARRKÄRR. Det kommer att bjudas högklassig 
musikunderhållning i Starrkärr kyrka varje onsdag 
hela sommaren.

Först ut är Nya Mottenensemblen som framför 
körsång den 17 juni.

– Jag är väldigt nöjd med det program som vi 
har lyckats få ihop och förhoppningsvis ska det 
attrahera Aleborna, säger Sabina Nilsson i Starr-
kärr-Kilanda Församling.

– Högklassig underhållning varje onsdagskväll
Sommarmusik i Starrkärrs kyrkars kyrka

Sabina Nilsson i Starrkärr-Kilanda Församling ligger bakom den musiksatsning som sker i 
Starrkärrs kyrka i sommar. Under tio onsdagskvällar, med start den 17 juni, kommer Alebor-
na att erbjudas musik i sommarkvällen. 

MUSIKPROGRAM
17 juni: Nya Mottensemblen
24 juni: Vokalensemblen Les Jolies 
1 juli: Klingande silver och brusande 
sträng 
8 juli: Nattens saga 
15 juli: Valdimir Masko 
22 juli: Cecilia och Hanna Dalby 

29 juli: Joar Skorpen och Maria 
Ingemarsson-Berg
5 augusti: Lennart Thorstensson 
12 augusti: Peoria jazzband 
19 augusti: Helena Döse med 
vänner. I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I Skepplanda industriom-
råde hölls den årliga hoj-
känningen söndagen den 

31 maj.   
Årets hojkänning besök-

tes av inte mindre än 130 
motorcyklar och deras even-
tuella spättor.  Publikre-
kord bortom alla gränser! 25 
grader varmt och sol hjälpte 
till förstås. Dessutom kom 
en del nyfikna ortsbor som 
ville studera vackra motor-
cyklar på nära håll. 

HalaSkepp MC erbjöd 
tävling i MiniMoto där man 
fick låna en liten minimo-
to och ”rejsa” mot kompi-
sen i en enkel slalombana.  
Gästerna kunde dessutom 
få skjuta armborst med in-
struktioner från två av Sveri-
ges främsta skyttar. 

Fika, korv med bröd och 
mos, läsk och annat gick åt 
med en aldrig sinande kö till 
kiosken. 

Ett lotteri med dignan-

de prisbord är ju höjdpunk-
ten för våra gäster och de 
som tagit lotter gick defini-
tivt inte hem tomhänta.

Mängder av MC-klub-
bar var representerade bland 
gästerna och det gick att 
studera allt från nya japan-
ska racercyklar till härligt 
ombyggda gamla Harley-
Davidson Choppers.
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HalaSkepp MC hade hojkänningHalaSkepp MC hade hojkänning


