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För en tid sedan var medlemmar ur Skepplanda Hemvärns- och kulturförening på plats i 
Göteborg med sin så kallade KP-vagn för att delta i inspelningen av Simon och Ekarna, 
Marianne Fredrikssons succéroman som nu ska bli långfilm. Filmen kommer att ha premi-
är på bio nästa vår.

Hemvärnssoldater på filminspelning

SURTE. Vårens andra 
och avslutande All-
sångskväll i Surte blev 
en fullträff.

Närmare 100 perso-
ner kom till Glasbruks-
museet i onsdags kväll.

Surtepojkarna stod 
för underhållningen.

Det var en ljuvlig sommar-
kväll och allsångsbesökarna 
njöt i fulla drag där de satt 
utanför Glasbruksmuseets 
entré.

– En helt fantastisk 
kväll, konstaterade Lisbeth 
Hirsch från arrangörsfören-
ingen Bruksongar.

Christer Paulsson, Tony 
Stag och Bengt Olausson är 
trion som utgör Surtepojkar-
na. De spelade och sjöng till 
publikens stora förtjusning.

– De bjöd på allt, till och 
med en finsk tango. Det var 

en väldig variation i musik-
utbudet, förklarar Lisbeth 
Hirsch och tillägger:

– Tony Stag hade dessut-
om gjort en helt underbar visa 
om Surte.

Från Bruksongars horisont 
kan också rapporteras om en 
resa den gångna helgen till 
Oslo. Ytterligare en aktivitet 
är inbokad den 8 augusti då 
medlemmarna inbjuds att se 
Guldtunnan på Kungsgården 
i Alvhem.

– Vi kommer att äta 
middag och sedan titta på fö-
reställningen. Anmälan görs 
till mig, upplyser Lisbeth 
Hirsch.

Till hösten återkommer 
också Bruksongar med All-
sångskväll på Glasbruksmu-
seet.

Sommarskön Allsångs-
kväll i Surte
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Surtepojkarna stod för underhållningen på Glasbruksmuseet 
i onsdags kväll.   Foto: Rolf Gustavsson

Allsångskvällen i Surte lockade många be-
sökare, som njöt av musiken och den sköna 
sommarvärmen.    Foto: Rolf Gustavsson

SPF Göta Älvdalsbygden 
gjorde tisdagen den 25 maj 
en vårresa i Bohuslän. En ful-
lastad buss for genom regnet 
till Fiskebäckskil. Där borda-
des passagerarbåten Windros 
som gick genom Nordström-
marna till Stätte brygga och 
Handelsman Flink. Under 
tiden upphörde regnet och 

så småningom fick vi också se 
kusten i solsken. 

Efter lunch i Flinks res-
taurang fick vi lyssna på ett 
fantastiskt framträdande 
av ”Öbarna”, Eva Jarne-
dal och Janne Magnusson. 
De framförde såväl egen-
tillverkad musik som flera 
välkända visor ur vår gamla 

musikskatt.
Eva berättade också med-

ryckande om tiden som 
Evert Taube tillbringade i 
hennes mors föräldrahem på 
1940-talet. I strålande sol-
sken lämnade vi sedan Flatön 
och for hem till ett regnigt 
Lilla Edet.

❐❐❐

Vårresa i Bohuslän

Aktergänget avnjöt fika på väg ut till Han-Aktergänget avnjöt fika på väg ut till Han-
delsman Flink.delsman Flink.

SPF-medlemmarna på plats vid Stätte brygga.

Snart är sommartiden här 
på allvar - blommig, grön-
skande, varm och efter-

längtad av många.
Kanske finns det nu mer tid 

till det som under resten av året 
fått stå tillbaka en smula - rela-
tioner att underhålla, platser att 
besöka, fritidsysselsättningar att 
stimuleras och njuta av.

Sommarläsningen kan vara 
en sådan inspirationskälla. En 
hög böcker- eller bara ett par- 
kan ligga redo att få presentera 
sina berättelser och budskap. 

I de flesta svenska hem finns 
det lilla komprimerade bib-
liotek, som kallas Bibeln- 66 
böcker (77 med apokryferna) av 
varierande ålder med olika stil-

arter- genrer- och av skiftan-
de karaktär. I författarregist-
ret förekommer både lärda och 
olärda.

Paulus skriver i ett av sina 
brev (2 Tim. 13):

”Varje bok i skriften är inspi-
rerad av Gud och till nytta när 
man undervisar, vederlägger, 
vägleder och fostrar till ett rätt-
färdigt liv, så att den som till-
hör Gud blir fri från sina bris-
ter och rustad för alla slags goda 
gärningar”.

För tio år sedan fick vi en ny 
efterlängtad bibelöversättning  
-Bibel 2000. 

Innevarande år – 2010, kallas 
också ”Bibelåret”, då vi från 
bl.a Svenska Bibelsällkapet upp-

muntras att på nytt aktualise-
ra Biblen –att ”damma av” den 
och börja läsa.

Varför inte planera för att 
denna sommar bli mera bekant 
med några av Bibelns böcker?

Det lär ta drygt två dygn 
att tyst för sig själv sträckläsa 
Biblens ca 1500 sidor, 740 000 
ord, 35 690 versar och 1346 ka-
pitel. Med ca 15 minuters bibel-
läsning per dag (4 kapitel) kan 
man läsa hela Bibeln på ett år.

I hängmattan eller på resan 
kan Bibeln som ljudbok ge 
en helt ny dimension. Det 
finns alltså, med Bibelns hjälp, 
oanade möjligheter till en allde-
les ”outstanding” boksommar, 
då det väsentliga – Ordet, som 

blev människa i Jesus Kristus- 
kommer närmare.

Den äldsta bevarade bibel-
text man känner till finns på 
två silveramuletter daterade ca 
587f,Kr. De innehåller den s.k. 
arontiska välsignelsen (4 Mos.6) 
som också kallas ”Herrens väl-
signelse”.

Ta emot den och lev din 
sommar i den.

”Herren välsigne dig och 
bevare dig.

Herren låte sitt ansikte lysa 
över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till 
dig och give dig frid”.

En skön sommar önskar:
AnneMarie Svenninghed

Pastor i Älvängens och
Guntorps Missionsförsamlingar

Sommarbibliotek
Betraktelse

Döda

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

www.mittiale.se - 0303-332660

Söndagen den 13 juni 11.00 
Starrkärrs kyrka 

Mässa
Kyrkokören medverkar
Mikael Nordblom, präst

Söndagen den 13 juni 
Älvängens Blå kyrka 18.00

Gudstjänst
Cellomusik av Marika Dahlbäck

Andreas Pervik, präst

Vår kära
Pappa och Svärfar

Anton
Mikkelsen

* 21/8 1924

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad.

Nödinge
1 juni 2010

PIA och JAN
JOAKIM

Släkt och vänner

Mor har räckt ut 
handen

Far har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

23 juni i Nödinge kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 21 juni. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på Trollevik

för Er kärleksfulla
omvårdnad.


