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

Vandring i vår 
Herres hage!

Söndagen den 1 maj
Start kl. 11.00 vid 

Prästalunds hembygdsgård 
i Starrkärr.

Medtag fi kakorg!
Samarrangemang!

Starrkärr-Kilanda hembygdsförening
Starrkärr-Kilanda församling
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SKEPPLANDA. Tisdagen 
den 3 maj har man chans 
att lyssna på historisk musik 
i världsklass. Då gästas 
Skepplanda kyrka av grup-
pen Serikon som framför 
sång och instrumentalmusik 
från renässansens tidevarv på 

tidstypiska instrument såsom 
basun, sinka, dulcian, teorb 
med mera.

Serikon är en Göteborgs-
baserad ensemble bestående 
av historiska instrument och 
sångare som fokuserar på 
improvisation i renässans-

musik samt 
samarbete 
med nutida 
tonsättare. 

Den 3 maj bjuder ensem-
blen på releasekonsert av 
ensemblens första cd ”Along 
uncharted routes – Impro-
visations over standards 
from the Renaissance” samt 
uruppförande av ”Via vid 
Floden” av Paula af Malm-
borg Ward och ”Sutra” av 
Anna Eriksson.

❐❐❐

Praktfull renässansmusik i Skepplanda kyrka

ÄLVÄNGEN. SPF Alebyg-
dens årliga mannekäng hade 
samlat ett 100-tal åskå-
dare i Smyrna Älväng-
en. Daniel Höglund pre-
senterade mannekänger-
nas uppträdande på catwal-
ken. Ny mannekäng för året 
var Axel Sager. Övriga sex 
som nu börjar bli rutine-
rade var Göta Lööf, Berit 
Johansson, Britt-Ma-
rie Jirle, Barbro Birgers-
son, Christer Lindahl och 
Tage Svensson. Kläder-

na de visade kom från Ma-
nufakturen och Älvängens 
Skor. Framträdandet ack-
ompanjerades med passande 
vårmelodier av Lis-Marie 
Ohlsson och Holger Ra-
nebjörk.

Därefter följde kaffe med 
tilltugg och information. 
Föreningen har fått 36 nya 
medlemmar sedan årsskif-
tet och antalet uppgår nu 
till 564.

Aktuella resor är en till 
Åsle tå den 15 juni, en till 

Åland den 19 juni samt en 
till Baltikum i september.

Fredagsvandringarna är 
mycket populära. Rekor-
det, 41 personer, slogs när 
vi gick kring Hältorpssjön. 
Vi fick se ymnigt med blå-
sippor och spår efter bäv-
rarnas idoga arbete. Den 29 
april är det poängpromenad 
i Prästalund och då kan vi 
också njuta av massor av vit-
sippor.

Lennart Mattsson

NÖDINGE. Förra lörda-
gen var det dags för säsong-
ens sista författarfrukost. Ale 
bibliotek i Nödinge gästades 
av Johan Theorin, som har 
gjort succé med sina böcker 
som utspelar sig på Öland. 
Johan Theorin berättade om 
sitt författarskap i drygt en 
timma. Besökarna fick också 
chansen att ställa frågor.

– Våra författarfrukostar 
har varit väldigt uppskattade, 
men om det blir någon fort-
sättning i höst återstår att se. 
Vi har inte de ekonomiska 
möjligheterna som det ser ut 
i dagsläget, säger biblioteks-
chef Margareta Nilson.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

RENÄSSANSMUSIK 

I SKEPPLANDA KYRKA

Tisdag 3 maj kl 19.00
 

”Along uncharted routes”
improvisation över standards från 

renässansen blandat med nyskriven musik  

ENSEMBLE SERIKON
Välkommen!

Mannekänguppvisning i vårens tecken

Mannekängerna på bilden är från vänster: Tage, Berit, Göta, Axel, Britt-Marie, Christer och 
Barbro.

– 100-tals åskådare kom till Smyrnakyrkan

– Men oklart om 
det blir någon 
fortsättning

Författarfrukost med Johan Theorin

Förra lördagen var det författarfrukost med Johan Theorin Förra lördagen var det författarfrukost med Johan Theorin 
på Ale bibliotek.på Ale bibliotek.

Frukostgästerna i 
Ale bibliotek såg 
ut att trivas.

FÅGELDAMMARNA 
I SURTE

Valborgsmässoafton 30/4 
kl 17.30

• Kyrkoherde Harry Hultén
• Lerum-Surte Symphonic

• ”Vår kören”

Ta med kaffekorg/korv, 
grillmöjlighet finns.

VÄLKOMNA!

Surte Missionsförsamling/SMU
Nödinge Församling
Föreningen Svanen

Skrivtävlingen 
avgjord

Välkommen till 

Skepplanda bibliotek
Torsdag 28 april kl 19

Prisutdelning och 
uppläsning av vinnande 

bidrag, musikunderhållning 
och något litet att äta

• Bibliotekets vänner i norra Ale 

• Studieförbundet vuxenskolan 

• Biblioteken, Surte-Bohus 

biblioteks- och kulturförening

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


