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ÄLVÄNGEN. SPF Götaälv-
dalsbygden hade en ”Hemlig 
resa” i veckan som gick. 35 
pensionärer gick ombord på 
bussen. Resan gick först till 
Volvo Torslanda-fabriken 
där de resande fick se pro-
duktionen genom att åka 
”Blå tåget”. Därefter stod 
Kronhusbodarna på tur.

Efter en rundvandring 
bland de kulturrika bodarna 
styrdes resan till Lökebergs 
konferenshotell för lunch. 
Efter en rent fantastiskt 
underbar lunch som hade 
allt, från sill till äggost, styr-
des resan mot Repslagarmu-
seet i Älvängen. Efter kaffe 
och en guidad tur var den 
hemliga resan slut och hem-

färden påbörjades.
Det var den sista resan 

med pensionärer som rese-
ledaren Dick Bergström 

ansvarade för och han tacka-
des med en varm applåd.

❐❐❐

NÖDINGE. Nödinge 
kyrka får fint besök.

Onsdagen den 13 april 
uppträder Åsa Jinder 
tillsammans med 
Blue´n Joy Gospel.

– Det ska bli fantas-
tiskt roligt att få upp-
leva detta, säger kantor 
och tillika körledare 
Karin Nilsson.

Karin Nilsson flyttade 
från Hålta församling 
till Nödinge församling i 
augusti. I samma veva fick 
hon kontakt med Åsa Jinder, 
som erbjöd sig att sjunga 
tillsammans med den lokala 
kören.

– Det hoppade vi på 
direkt. Vi tyckte det var ett 
roligt projekt att se fram 
emot och snart är tiden inne. 
Vi har tränat under hösten 
och vintern, men det är först 
på senare tid som repeti-
tionerna har intensifierats, 
säger Karin Nilsson.

Åsa Jinder har försett 
Blue´n Joy Gospel med 
noter, som kören studerat 
och övat in. Flera av låtarna 
som kommer att framföras i 
Nödinge kyrka är dessutom 
kända för den breda allmän-
heten. ”Av längtan till dig”, 

”Stilla ro och nära” samt 
”Rör vid min själ” är texter 
som bär Åsa Jinders signatur.

– Det är en oerhört duktig 
musiker och textförfattare 
som vi nu får förmånen att 
jobba tillsammans med. 
Hennes musik passar bra in 
i ett kyrkligt sammanhang, 
säger Karin Nilsson.

Nödinge kyrka rymmer 
250 personer och lika många 
biljetter hoppas arrangören 
kunna sälja till onsdagens 
musikkonsert. 

– Vi har ordnat med för-
köpsförsäljning, men man 
kan också lösa entré vid 
dörren, avslutar Karin Nils-
son.
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Hemlig resa för SPF-are

SPF Götaälvdalsbygdens medlemmar vid besöket på Repsla-
garmuseet i Älvängen.                           Foto: Dick Bergström

Åsa Jinder kommer till Nödinge kyrka
– Uppträder med Blue’n Joy Gospel

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Åsa Jinder gästar Nödinge 
kyrka nästa onsdag.

Åsa Jinder och Blue´n Joy Gospel uppträder tillsammans i 
Nödinge kyrka den 13 april. Arrangören hoppas på en fullsatt 
kyrka, vilket skulle innebära 250 personer.

Älvängens kyrka

Mässa
Söndag 10 april kl11

Medverkar gör Lisa Gillsjö, 
sång och tvärflöjt och

Marcus Larsson, piano 
och sång.

Söndagsskola och 
kyrkfika som vanligt

Välkomna!

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Det är ännu svårare 
om man hör dåligt. 
Ring Hörsellinjen 

0771-888 000. 
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?


