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Diplomutdelningen ägde tra-
ditionsenligt rum på Hotell 
Surte där Rotarys medlem-
mar hade samlats för att hylla 
årets pristagare.

– Jack Svantesson har 
gjort sig synnerligen väl för-
tjänt av utmärkelsen genom 
att sprida musikalisk glädje 
i Ale, runtom i Sverige och 
internationellt med kören 
Opus -83, framhöll Ola Jo-
hansson, president i Ale Ro-
taryklubb, vid diplomutdel-
ningen.

Jack Svantesson startade 
kören för 28 år sedan. Som 
dirigent leder och utvecklar 
han fortfarande Opus -83.

– Det är 160 personer som 
har vandrat genom kören 
under årens lopp, förklarar 
Jack Svantesson, som själv 
började sin musikaliska bana 
som nioåring i Surte Mis-
sionskyrkas musikkår.

– Jag har fått uppleva så 
otroligt mycket tack vare 
musiken. Ett minne är natur-
ligtvis uppträdandet i Royal 
Albert Hall tillsammans med 
Cliff Richard. 

Innan starten av Opus -83 
hann Jack med att grunda, 
leda och medverka i en rad 
musikkårer och körer samt 
framträda som trombonsolist 
i olika sammanhang. Jack har 

också varit djupt engagerad i 
kommunens musikskolor.

– Ale Rotary Diplom är en 
bekräftelse på det jobb man 
har lagt ned och kommer att 
lägga ner, säger Jack Svan-
tesson.

Nästa konsert med Opus 
-83 blir den 3 april på Mimers 
Hus i Kungälv.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jack Svantesson med 2011 
års Ale Rotary Diplom.

Jack Svantesson tar emot 2011 års Rotary Diplom av Ola Johansson, president i Ale Rotary.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

gg

FörmiddagscaféFörmiddagscafé
Starrkärrs församlingshem

24 mars kl 10.00-12.00

Provsmakning!Provsmakning!

Diakon Elise Friman,
från Nödinge församling,  
berättar om choklad och 
dess historia. 

Jungfru Marie Bebådelsedag
27 mars 

Nols kyrka
Mässa  kl. 11.00

Kyrkokören medverkar under 
ledning av Åsa Gunnervik. 
Präst: Per-Martin Andersson. 

Älvängens Blå kyrka
"Unspeakable Joy 
And Full Of Glory"

Musikgudstjänst  kl.18.00 
gospel.kom samt 

kompbandet Real Groove 
under ledning av Åsa Gunnervik. 

Präst: Per-Martin Andersson.

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00

Kilanda kyrka
Mässa kl. 9.30

Körledare diplomerad på hemmaplan
– Jack Svantesson hyllad av Ale Rotary

SURTE. Ale kommuns kanske mest meriterade 
körledare och dirigent prisades i förra veckan.

Jack Svantesson erhöll då 2011 års Ale Rotary 
Diplom.

– Jätteroligt och naturligtvis en riktig höjd-
punkt, säger Svantesson till lokaltidningen.  

Stöd
Astma- och Allergiförbundets

Barnallergifond

Pg 90 09 06-9
barnallergiaret.nu
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MEDDELANDE TILL GRAVRÄTTSINNEHAVARE 
Borttagning av granris och vinterdekorationer från gravar på Skepplanda, 
Hålanda,S:t Peder, Ale-Skövde och Tunge kyrkogårdar kommer att 
påbörjas måndagen den 28 mars. Detta gäller även de gravar som 
inte ingår i förvaltningens skötselåtagande. 
  
För information & frågor går det bra att ringa till 
Christina Eliasson 0721-61 95 20 kl. 09.00-10.00 vardagar 

”Lutherhjälpskväll” 
onsdag 30 mars 

kl 18.30 
Skepplanda församlingshem 

Brödlotteri 
Dragning på listor 

Kaffeservering 
Allt till förmån för Svenska 

kyrkans internationella arbete 
 

Hjärtligt välkomna! 
Skepplanda Hålanda församling 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna till ett

ANNORLUNDA MÖTE
S:t Peders kyrka Lödöse

Söndag 27 mars kl 15.00
Författaren och journalisten 

Göran Skytte
talar över ämnet:

Att säga Ja till Jesus
Välkomna - fri entré!

OBS! Tänk på sommartiden Senaste nytt på alekuriren.se


