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Tisdag 30/3 
Älvängen  19.00 Musikmeditation  ............. Nilsson
   David Nilsson och 
   Linn Magnusson sång
Onsdag 31/3Onsdag 31/3 
Älvängen  19.00 Musikmeditation  .........Nordblom 
   Lajo Roxenwell gitarr och sång
Skärtorsdagen 1/4Skärtorsdagen 1/4
Kilanda  16.00 Skärtorsd.mässa .............. Nilsson 
   Kyrkkaffe 
Nol   18.30 Skärtorsd.mässa .............. Nilsson 
Älvängen  19.00 Skärtorsd.mässa ................Pervik 
   Kyrkokören 
Långfredagen 2/4Långfredagen 2/4
Älvängen  11.00 Långfredagsgtj ...................Pervik 
Nol   15.00 Musikandakt vid korset ... Nilsson 
Starrkärr  18.00 Musikgudstjänst vid graven 
   Damkören Vox feminale sjunger 
   G. B. Pergolesi: Stabat mater 
   tillsammans med solister och
   orkester ............................ Nilsson 
Påskdagen 4/4Påskdagen 4/4
Starrkärr  11.00 Mässa  ............................... Nilsson 
   Kammarkören VocAle medverkar
Älvängen  11.00 Påskdagsmässa ..................Pervik
   gospel.kom medverkar
Nol   11.00 Familjegudstjänst, Körerna gNola  
   och MagNolia medverkar. 
   Påsklunch .....................Nordblom 
Annandag påsk 5/4Annandag påsk 5/4
Kilanda  11.00 Mässa  ...........................Nordblom
   Kyrkkaffe

Tisdag 30/3Tisdag 30/3

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

LÖDÖSE. Skepplanda akvarell-
målare gör sin första utställ-
ning.

Det sker på Lödöse bibliotek.
I tisdags var det vernissage 

med flera av konstnärerna på 
plats.

Det var tre och ett halvt år sedan som 
Skepplanda akvarellmålare såg dagens 
ljus. Under ledning av Hans Olof 
Thorbjörnsson träffas en samling 
glada amatörer varje måndagsförmid-
dag i Skepplanda bygdegård.

– Vi har väldigt roligt ihop och 
nu tyckte vi det var dags för en första 
gemensam utställning, säger Ronny 
Eriksson.

På Lödöse bibliotek finns nu 61 
alster upphängda i ungefär en månad. 
Biblioteksbesökare har redan uttryckt 
sin förtjusning över den konst som visas.

– Folk kom fram när vi höll på att 
hänga upp tavlorna. Superlativen var 
många och det är naturligtvis roligt, 
konstaterar Ronny Eriksson.

– Det är en omväxlande utställ-
ning som präglas av mycket färg.

Till hösten planerar Skepplanda 
akvare l l -
målare för 
ytterligare 
en utställ-
ning.

– Då 
k o m m e r 
vi att ta 
plats nere 
på Rep-
s l a g a r -
museet i 
Älvängen. 
Det ser 
vi fram 
e m o t , 
s ä g e r 
R o n n y 
Eriksson.

Konst-
n ä r e r n a 

som deltar på utställningen är: Birgitta 
Olsson, Birgitta Larsson, Birthe 
Koester, Daniel Lindberg, Elin Bjö-
resund, Elisabeth Ekberg, Ronny 
Eriksson, Hans Olof Thorbjörnson, 
Inglis Birgersson, Ingvar Hansson, 
Kerstin Hurtig/Björklund och Kjell 
Claesson.

Omväxlande utställning på Lödöse bibliotek
– Premiär för Skepplanda akvarellmålare

Finn fem fel!

Så här gör du:
Jämför cirkusbilderna ovan och hitta de fem 
fel som finns i den högra bilden. Ringa in 
felen tydligt och sänd in hela annonsen till: 
Tidning, Gatuadress, 000 00 Ortsadress 
senast xxxdag 00 månad. 
Märk kuvertet ”Finn Fem fel”. Vinnare 
publiceras xxxdag 00 månad i Tidningen.

Sänd in hela annonsen senast 00 månad!

Namn ......................................................................................................................

Adress ....................................................................................................................

Postadress ...........................................................................................................

Föreställning och datum .................................................................................

Ett samarbete mellan

och 

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
Plats, Ortsnamn

xxxdag den 00 månad kl. 00.00

Tidningslogo

Tävla och vinn cirkusbiljetter!
Hitta de fem fel på Cirkus Maximums affisch och du har 

chans att vinna biljetter och träffa oss på riktigt!
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Ett av konstverken.

Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

VÅRMÖTE 
MED BASAR

i Starrkärrs Bygdegård
tisdag 13 april kl18.00

Varmt Välkomna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ÄT 2 BETALA FÖR 1

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

AFTER 
WORK
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Varje fredag 17- 20


