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Nu på söndag kommer 
Vocalsis och Läkarmis-
sionen till Smyrnaparken 
i Älvängen. Förutom en 
musikalisk upplevelse utöver 
det vanliga talar Nisse Berg-
man från Läkarmissionen 
om biståndsorganisationens 
arbete över hela världen. Vi 
gör också en insamling till 
Läkarmissionens arbete.

Vocalsis startade 1997 i 
Huskvarna och består av sex 
tjejer som sjunger kraftfullt 
och vackert. Efter hand har 
ett eget sound utvecklats som 
innehåller omarrangerade 
psalmer, southern gospel, 
country och soul. Bland 

annat har gruppen översatt 
några sånger från Gaither 
Vocal Band. Texterna handlar 
både om relationen med Gud 
och om himlen.

Vocalsis turnerar bland 
annat med Nisse Bergman 
från Läkarmissionen. Nisse 
har tidigare arbetat för 
Läkarmissionen i Latina-
merika under ett flertal år, 
både i Bolivia och i Panama. 
Han har också arbetat som 
pastor inom pingströrelsen i 
Sverige. 

Vid regn hålls arrange-
manget inne i Smyrnakyrkan.
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Country och gospel 
i Smyrnaparken

I början av juli anordna-
de Ale Besöksverksamhet 
en utflykt för de boende 
på Fridhem, samt perso-
nal och anhöriga. Ett sam-
arbete skedde med Elise 
Friman och Nödinge för-
samling.

Vi körde rullstolarna 
i strålande sol bort mot 
Surte församlingshem, 
där det bjöds på smörgås, 
kaffe och jordgubbstårta. 
Vi blev underhållna med 
pianomusik och sjöng all-
sånger, därefter gick vi in 

i kyrkan och såg på den 
nya vackra ingången. Inne 
i kyrkan talade prästen, 
Reine Bäck, några vackra 
ord och vi sjöng sommar-
psalmer.

Alla var glada och nöjda 
för en fin dag. Sedan pro-

menerade vi tillbaka till 
Fridhem i det vackra som-
marvädret.

Ett tack till alla berör-
da som hjälpte till så att 
denna utflykt kunde ge-
nomföras.

Ann-Marie Sällberg

Ale Besöksverksamhet ordnade sommarutflykt

DAMMEKÄRR
MARKNAD

NÖDINGE
Lördagen den 22 augusti kl 11-14

Loppmarknad - Vattenkast - Auktion - Tipspromenad - Musik
Grillning - Servering - Godisdamm - Lotterier - Hantverk

Chokladhjul - Bolltävling - Växtloppis - Prova-på-orientering

Bytesmarknad barnkläder & barnartiklar (mer info på www.alehof.se)

Skyltar från Ale Torg, Nödinge- Därifrån 5 km. Bidrag till loppmarknaden 
och auktionen mottages tacksamt. Kan lämnas på Dammekärr 

torsdag 20/8 kl 17-20 alt per överenskommelse 0730-35 33 94, 0707-33 61 06

VÄLKOMNA! OK ALEHOFÄLVÄNGEN 0303-74 94 98

Belgiska praliner, Kaffe, 
Te i lösvikt, Marmelad m.m.

Det firar vi med massor 
av fina erbjudanden!
Ex. Bergendahls egna kaffe

Ord. pris 25:-/hg

Nu har vi öppnat 
vår nya avdelning!

ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 29 augusti är det pre-
miär för Musik Café-kväll 
på Repslagarmuseet.

– Det är en del i en akti-
vitetsled som vi ska försöka 
införa i museets regi och 
för Aleborna.

Tanken är att på sikt få 
igång en månadsaktivitet 
på lördagskvällar,

och vi börjar med tre 
inbokade Musikcaféar-

rangemang denna höst, 
säger Allan Nilsson och 
fortsätter:

– Vi erbjuder varierad 
underhållning, men med 
fokus på mycket sång och 
musik.

På premiärkvällen 
kommer två band att upp-
träda, Götes Svänggäng 
och Desto Lindström.

JONAS ANDERSSON

Musikcafékväll på Repslagarmuseet
Desto Lindström uppträder på den Musikcafékväll som 
arrangeras på Repslagarmuseet nästa lördag.

Tämta den 7 augusti 2009. 
Gissa om man känner sig 

liten! Här sitter jag på scout-
lägret Kvarnen 2009 med 
över 2100 deltagare. Då är 
man inte ens som ledare så 
stor längre. 

Under sju dagar är drygt 
2100 SMU-scouter från 75 
olika kårer från olika delar 
av Västra Götaland till-
sammans på läger. Vi skall 
arbeta, umgås, dela erfaren-
heter och bekantskaper med 
varandra. Från Guntorps 
SMU är vi cirka 50 personer 
allt som allt. Scouter i olika 
åldrar, ledare, föräldrar och 
ledarbarn. Det är en härlig 
blandning!

På Kvarnen 2009 har alla 
en uppgift och alla behövs. 
Det finns många gemen-
samma uppgifter med läger-
ledning, matansvariga, proj-

ketfunktionärer och givetvis 
en hel massa scouter. Bara 
maten är ett helt företag då 
så många skall hämta råvaror 
i handelsboden för att sedan 
laga middag på hundratals 
eldar i lägerområdet. Lägret 
har också en kiosk, lägers-
hop, scoutbibliotek och 
mycket annat.

På dagarna deltar vi olika 
projekt, spårningar och 
andra upplevelser för scou-
ter och ledare. Uppgifterna 
kräver samarbete och klurig-
het och det är många nöjda 
scouter när dagen är slut. Vi 
har lärt oss om olika krafter; 
vind-, vatten- och dragkraft. 
Tänk att vi med muskler, 
block och talja kunde flytta 
på en hel traktor! Vi hant-
verkar visselpipor, smidda 
smycken, band, kvarnspel 
i trä, läderarmband, mm. 

Vidare har vi klarat av en 
spännande spårning i skogen 
och en internationell dag där 
vi fått uppleva olika kulturer. 

Varje morgon står alla 
scouter, några i scoutdräkt, 
på ängen nedanför flaggan. 
Varje by gör scouthälsning 
och sjunger nationalsången 
och alla flaggor i alla läger-
byarna hissas precis samti-
digt. Sedan har vi morgon-
samling där vi får höra om 
sånt som Jesus gjorde och 
pratar om det i våra patrul-
ler. Till exempel har vi arbe-
tat med värderingsövningar 
och hur man säger förlåt. På 
kvällarna, efter att flaggan 
halats, är det lägerbål med 
mycket bus, rop och skratt 
och så aftonbön. 

Lägret har också en 
insamling som går till Mis-
sionskyrkans arbete i Indien 

i samarbete med kyrkan där. 
Där blir pengarna till brunn-
nar med rent vatten och så 
kallade slumskolor som är 
för barn som arbetar för 
familjens försörjning. De 
får lära sig läsa och räkna 
och de får leka istället för att 
jobba. Målet var att samla in 
mer än 50 000 kronor. Till-
lägg i efterhand: Vid lägrets 
avslutning fick vi veta att vi 
tillsammans samlat in mer 
än 167 000 kronor!

För Guntorps SMU är 
lägret en av årets höjdpunk-
ter. Det är det här vi övar 
inför och ser fram emot hela 
terminerna och det är verk-
ligen härligt att vara här! 
Snart skall vi åka hem och 
sedan väntar en ny termin 
med scoutkvällar och härliga 
ungar. Var redo! Alltid redo!

Sofia Segerström

Från Guntorps horisont
Vi är på Kvarnen i Tämta och det känns väldigt bra!

STARRKÄRR: Operasång-
erskan och sedan 2002 också 
hovsångerskan, Helena Döse, 
kommer till Starrkärrs kyrka 
nu på onsdag. Varje sommar 
ger Helena Döse i samar-
bete med Kungälvs kommun 
och Nordiska folkhögskolan 
sångkurser, så kallade Mas-
terclass, för lovande sånger-
skor/sångare. Några av dessa 
kommer att finnas med på 
onsdagskvällens konsert. 

Operetter
Med sig har hon även Bernt 
Wilhelmsson, ackompanja-

tör pianist. På programmet 
står bland annat sånger från 
operetter och musicals.

Hela sommaren
Helena Döses framträdande 
sätter punkt för programse-
rien Sommarmusik, som tog 
sin början den 17 juni och 
som har bjudit på underhåll-
ning i Starrkärrs kyrka varje 
onsdagskväll under hela som-
maren. I förra veckan var det 
Peoria jazzband som sjöng 
och spelade.

JONAS ANDERSSON

Helena Döse sjunger i Starrkärr

Helena Döse uppträder i Starrkärrs kyrka nu på onsdag.

– Sätter punkt för årets 
musikserie i kyrkan


