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FamiljegudstjänstFamiljegudstjänst
kl.17.00 

Barnkören sjunger och
efteråt blir det vernissage med tilltugg.

Lördagen den Lördagen den 16 april kl 12.00 kl 12.00  Starrkärrs församlingshem
Tombola – för stora och små
Lotterier
Försäljning av hembakat – bröd, bullar och kakor
Andakt
Auktion kl 13.30
Kaffe och fika till försäljning

Behållningen går oavkortat till Hela Världen – Svenska kyrkans 
internationella arbete som stöder olika projekt. 
Hjälp till att göra ALLT för att utrota hungern.

Syföreningens BasarSyföreningens Basar

Varmt välkommen hälsar Syföreningen 
i Starrkärr-Kilanda församling

Nols kyrka
Palmsöndagen 17 april

ÄLVÄNGEN. Efter de två 
föregående succéerna med 
Musikcafé på Repslagarmu-
seet är det dags igen, lörda-
gen den 16 april.

Tre musikanter står denna 
gång för kvällens underhåll-
ning. De som spelar var för 
sig eller tillsammans är Klas 
Westerdahl, (Mölndal) key-
board, känd bland annat från 
tv, Jan Kjellström (Varekil) 
klarinett, (mera känd som 
Klarinett-Janne) men trak-
terar även andra instrument, 
samt vår allas Stig Alfreds-
son, (Nödinge) gitarr. Alla 
tre har spelat i olika band 
och är otroligt duktiga 
musiker. Missa inte chansen 
till en oförglömlig musika-

Musikcafé på Repslagarmuseet
– Tre musikanter står för underhållningen

Den första gemensamma 
utställningen för Skepplanda 
akvarellgrupp ägde rum på 

Lödöse bibliotek förra våren. 
Det följdes upp med en välbe-
sökt visning på Repslagarmu-
seet i höstas och nu är det alltså 
dags igen.

– Riktigt roligt att få arrang-
era en utställning på hemmap-
lan. Allt som visas här är nypro-
ducerad konst, som våra med-
lemmar skapat under hösten 
och vintern, förklarar Ronny 
Eriksson.

Något särskilt tema för 
utställningen finns inte. Moti-
ven är varierande även om 
naturen dominerar.

– Det står alltid varje individ 

fritt att skapa det hon eller han 
känner för, poängterar Ronny.

Utställningen på Skepp-
landa bibliotek pågår till och 
med den 12 maj. Vad som 
händer sedan återstår att se.

– Vårt önskemål är att få 
ställa ut på Glasbruksmuseet i 
Surte. Där finns en väldigt fin 

utställningslokal och där skulle 
vi kunna få plats med 200 
tavlor, avslutar Ronny Eriks-
son.

Akvarellgrupp visar upp sig på hemmaplanAkvarellgrupp visar upp sig på hemmaplan
– Vacker konst ställs ut på biblioteket

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ronny Eriksson från Skepp-
landa akvarellgrupp.

Kjell Claesson är en av konstnärerna som bidrar med verk till 
den pågående utställningen på Skepplanda bibliotek. 
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Älvängens kyrka 
Musikmeditation Musikmeditation 

ii Stilla veckan Stilla veckan

Måndag 18/4 kl.19.00 
Andreas Hector, solosångAndreas Hector, solosång

Präst: Björn Nilsson

Tisdag 19/4 kl. 19.00
Sara Josefsson, sång Sara Josefsson, sång 

Lajo Roxenwell, sång och gitarrLajo Roxenwell, sång och gitarr
Präst: Mikael Nordblom

Onsdag 20/4 kl. 19.00
Sabina Nilsson, solosångSabina Nilsson, solosång

Präst: Per-Martin Andersson

Betraktelse

Döda

En erfaren lots
Dimman låg tjock 

över havet i morse 
när jag tog min 

morgonpromenad. Ändå 
var luften fylld av förvän-
tan, fåglarnas kvittrade och 
tjattrade visste ingen hejd. 
Det lät som en riktig lov-
sångskonsert. Trots höst-
likt väder dämpas inte fåg-
larnas glädje, de vet vad 
som väntar! 

När Jesus rider på den 
lånade åsnan ner för Olje-
bergets sluttning är luften 
fylld av förväntan. Lov-
sången ljuder, inte av fåglar 
utan av människor som 
äntligen ser hoppet om be-
frielse närma sig. Men hos 
Jesus låg dimman tät. Vad 
det lovsjungande folket 
inte visste, var att han var 
på väg mot sin egen av-
rättning. Han var kung, ja 

visst! Men djuret han rider 
på vittnar om en annorlun-
da kung. Som skulle nå sin 
kungavärdighet på ett helt 
annat sätt än folket vänta-
de sig. 

Påsken är brytningstid, 
både i det andliga livet och 
i naturen, då ljuset bryter 
fram efter en tid av mörker. 
Även i det mänskliga 
livet kan vi tala om bryt-
ningstider emellanåt. När 
dimman liksom sänker sig 
över vår vardag, och vi har 
svårt att se vägen framåt. 
Då vill Gud vara med oss 
mitt i det svåra och leda oss 
framåt. För han har redan 
varit där, i det mörkaste 
mörka. Och han kan vägen 
igenom!

Marie Nordvall, Pastor i 
Smyrnaförsamlingen, Älvängen

Vår Älskade
Mamma, Farmor

och Syster

Barbro Lindvall
* 3/10 1937

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Hålanda
6 april 2011

CLAES
John

Bengt och Lisa
Släkt och vänner

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 19

april kl. 13.00 i Hålanda
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet,

dit Ni är välkomna.

Jordfästningar
Karin Othzén. I Skepplanda kyrka hölls 
tisdagen 5 april begravningsgudstjänst för 
Karin Othzén, Vadbacka. Offi ciant var kyr-
koherde e.m Åke Reinholdsson.

Rune Ögren. I Starrkärrs kyrka hölls 
onsdagen 6 april begravningsgudstjänst för 
Rune Ögren, Älvängen. Offi ciant var kon-
traktsadjunkt Lars Ingvarsson.

Sven Martinsson. I Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 6 april begravningsgudstjänst för 
Sven Martinsson, Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Siv Löfgren. I Missionskyrkan, Älvängen 
hölls torsdagen 7 april begravningsguds-
tjänst för Siv Löfgren, Älvängen. Offi ciant 
var pastor AnneMarie Svenninghed.

Margareta Holm. I Starrkärrs kyrka hölls 
fredagen 8 april begravningsgudstjänst för 
Margareta Holm, Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin Andersson.

SKEPPLANDA. 41 vackra konstverk finns nu att 
beskåda på Skepplanda bibliotek.

Det är tredje utställningen på mindre än ett år 
för Skepplanda akvarellgrupp.

– Vi är en produktiv grupp, förklarar Ronny 
Eriksson.

lisk kväll. Det blir allt från 
Evergreens, Taube, Dan 
Andersson, schlagers och 
andra populära toner i en 
härlig blandning. Bland 
dessa svängiga toner är det 
svårt för benen att vara stilla 
och kanske en och annan 
vågar sig upp på dansgol-
vet. Många har nog svårt att 
låta bli att sjunga med i de 
välkända melodierna. Möj-
lighet att önska sina egna 
favoritlåtar finns.

I pausen kan man som 
vanligt njuta av kaffe och 
bullar.                          ❐❐❐

Jan Kjellström kommer till 
Repslagarmuseets Musikca-
fé på lördag…

…liksom Stig Alfredsson…

…och sist men inte minst 
Klas Westerdahl.


