
2012  |   vecka 35  |   nummer 30  |   alekuriren 25NÖJE

 

Bordsbeställning, 0303-109 70   
 Torget 2, 442 31 Kungälv   

info@farshatt.se  www.farshatt.se

Grand fi nale!

På scen: NO TJAFS
Dj Tompa & Pierre

Dags för sommarens sista trubadurkväll på Kastanje-
bryggan. Fredagen den 31 augusti. Passa på att njuta av mat 
och dryck. Och glöm inte boka bord för att försäkra dig om 
de bästa platserna vid älvkanten!

Måndag 19:00 Core Nödingeskolan

Tisdag 17:00 Jympa Nolskolan

Onsdag 19.00 Styrkabas Nödingeskolan

Torsdag 19.00 Jympa medel Älvängens Kulturhus

Lördag 9:00 Skivstång Nödingeskolan

Söndag 16:00 Hoppis&Skuttis Sporthallen Nödinge
 19:00 Jympa medel Älvängens Kulturhus

Terminsstart
Måndag 3 september 2012

GRATIS
prova på hela första veckan

I höst erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Styrka bas
Jympa med mer utrymme för  

styrketräning

Core 
Funktionell träning med fokus på  

bålstabilitet

Skivstång
Effektiv och utmannade styrketräning

Medel
Jympa med en del hopp och högre tempo

För inbetalning av aktivitetskort och medlemskap 
Bankgiro 5939-9121. Uppge namn, adress, persnr, 

aktivitetskort, medlemskap

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Program 3/8 - 16/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
E-post: friskissvettis.ale@gmail.com

Telefon: 0702-902 757
Med reservation för ändringar

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom/barn

750 kr/400 kr
/200 kr 

10-klippkort
600 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår
Melemsskap betalas 

per kalenderår

ÄLVÄNGEN. En barnkör 
håller på att startas 
upp inom Starrkärr- 
Kilanda församling.

Omkring 400 barn 
från förskolan till års-
kurs tre har tillfrågats 
och tanken är att det 
ska finnas möjlighet 
att bli upphämtad på 
skolan av en inhyrd 
buss.

Bakom initiativet står Sabina 
Nilsson och Karin Bäck-
man, som båda arbetar som 
kyrkomusiker i Starrkärr- 
Kilanda församling. 

– Det har länge funnits en 
längtan och en önskan om en 
barnkör i det här distriktet, 
vilket saknats under några år, 
säger Sabina.

Eftersom det under 
hösten kommer att vara upp-
taget i Älvängens blå kyrka 
ska körövningarna istället 
äga rum i Missionskyrkan på 

onsdagseftermiddagarna. 
För att så många som möj-

ligt ska kunna medverka har 
ledarna ordnat så att en buss 
kommer och hämtar upp 
barnen på de olika skolorna 
inom församlingens område 
lagom tills de slutar. 

– Ett brev har gått ut till 
alla barn som är skrivna i 
Starrkärr- Kilanda försam-
ling, men självklart är alla 
som vill välkomna. Bor man 
utanför finns det dock ingen 
möjlighet att bli upphämtad, 
förklarar Sabina. 

 
Stora planer

Tanken är att kören ska starta 
upp i mitten av september 
och redan nu finns planer på 
att uppträda inför publik.

De hoppas även på att 
kunna samarbeta med kul-
turskolan, som av tradition 
kommit till Starrkärrs kyrka 
på jul. 

– Vi kommer att sjunga 

alla möjliga sånger, även med 
rörelser till, och närmast 
planerar vi att uppträda på 
FN-dagen den 24 oktober. 
Älvängens julmarknad är ett 
annat tillfälle att visa upp oss 
på. Vi får se vart det leder 
någonstans, men det är inte 
omöjligt att vi längre fram 
kan ordna läger eller sätta 
upp musikaler med rekvisita 
och allt, säger Sabina och 
Karin tillägger:

– Chansen är stor att det 
blir många som anmäler sig. 
Eftersom vi gått samman 
och hjälps åt har vi också bra 
förutsättningarna att kunna 
göra något riktigt bra. Kan 
vi sedan få med ungdomar 
och frivilliga föräldrar som 
vill hjälpa till kan man göra 
ännu mer.

Startar barnkör i Älvängen
– Första utmaningen: sjunga på FN-dagen

Kyrkomusikern Sabina Nilsson och Karin Bäckman väntar på att så många barn som möjligt 
ska anmäla sig till barnkören som startar upp i september.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


