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Välkomna!

Predikoturer
Torsdagen den 10 dec
17.00 Nödinge kyrka Julavslutning för barngrupper H Hultén
17.00 Surte kyrka Julavslutning för barngrupper R Bäck

13 dec 3.e Advent
11.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén
13.00 Surte kyrka Finsk ”De vackraste julsångerna”
17.00 Surte kyrka Gudstjänst H Hultén

Torsdagen den 17 dec
10.00 Surte kyrka Adventsgudstjänst för Paradiset R Bäck

20 dec 4:e Advent
11.00 Surte kyrka R Bäck Anna
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst R Bäck
17.00 Nödinge kyrka JULKONSERT Blue’n Joy och Real Groove 
 R Bäck

Julafton den 24 dec
12.00 Nödinge kyrka ”Samling vid krubban” E Zander
17.00 Surte kyrka Julbön R Bäck
23.30 Surte kyrka Midnattsgudstjänst H Hultén
23.30 Nödinge kyrka Midnattsgudstjänst R Bäck, 
 Anna - sångerska från Blue’n Joy - sjunger trad. julsånger

Julkonsert med 
Blue’n Joy Gospel
Söndagen den 20/12 kl. 17.00
Välkommen till Nödinge Kyrka där det bjuds på 
ljuv, traditionell julmusik samt medryckande gospelsång, 
vackert smyckad kyrka och mycket glädje och julstämning.
God Jul önskar Blue’n Joy Gospel!

www.mittiale.se 
0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs kyrka
Julsångsgudstjänst 

kl.18.00
Tillsammans med kammarkören VocAle,

damkören Vox feminale, Flickkören 
och instrumentalister

sjunger vi julens psalmer och sånger.

Präst: Björn Nilsson

Älvängens Blå kyrka 
Julsångsgudstjänst

kl. 11.00
Vi sjunger advents- och julpsalmer 

tillsammans.
Solosång

Söndagsskola

Präst: Per Abrahamsson

Efter gudstjänsten serveras lussefi ka.

3:e advent – Söndagen den 13 december3:e advent – Söndagen den 13 december

Kilanda kyrka
Mässa kl. 9.30

Präst: Per Abrahamsson

Nols kyrka
Mässa kl. 17.00

Präst: Mikael Nordblom

SKEPPLANDA. Det 
strålade om Opus -83 i 
lördags.

Julstämningen som 
spreds i Skepplanda 
kyrka var påtaglig.

Traditionella julvi-
sor varvades med mer 
moderna stycken.

Opus -83 ger i år två julkon-
serter. I lördags var det pre-
miär i dubbel bemärkelse när 
den skönsjungande kören 
gjorde stilfull entré i Skepp-
landa kyrka.

– Det är första gången som 
vi uppträder här, men för-
hoppningsvis inte den sista, 
förklarade dirigent Jack 
Svantesson.

Skönt avbrott
Ett knappt 70-tal personer 
hade bänkat sig för en dryg 
timmes njutningsfull under-
hållning, ett skönt avbrott i 
den stress som många upp-
lever veckorna före jul. Här 
var det bara att luta sig till-
baka och ta del av körmu-
sik när den är som allra bäst. 
Medlemmarna i Opus -83 be-
nämner sig själva som glada 
amatörer även om publi-
ken tycker något helt annat. 
Kvalitén på körgängets pro-
duktioner håller alltid högsta 
klass.

Jennie Elonsson hade 
tyvärr tvingats kasta in hand-
duken till lördagskvällens 
konsert på grund av sjukdom, 

men besökarna fick ändå höra 
vacker solosång i olika om-
gångar. Olle Pettersson bjöd 
bland annat på bejublade in-
satser i ”Julen är här” och 
”The lord is my sheperd”. 
Ytterligare solosång blev det 
när Ingela Friberg serverade 
ett stycke hämtat från filmen 
”Så som i himmelen”.

Även diktläsning
Även åskådarna fick anledning 
att vara med mellan varven, 
ivrigt påhejade av dirigent 
Svantesson och ackompanje-
rade på orgel av Peter Cor-
neliusson och Lowe Pet-
tersson bakom pianot.

Nu innehöll konserten 
inte bara sång och musik 
utan även diktläsning. Viktor 
Rydbergs ”Tomten” lästes på 
ett föredömligt sätt av Björn 
Forsmark.

För er som missade lör-
dagens framträdande med 
Opus -83 ges en ny chans på 

lördag då kören uppträder i 
Surte kyrka.

Strålande julkonsert 
med Opus -83

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Opus -83 bjöd på en högklassig julkonsert i Skepplanda kyrka i lördags.

Stilfull solosång signerad 
Olle Pettersson.

Ingela Friberg gör sin stämma hörd.

Jack Svantesson dirigerade 
såväl kören som publiken.


