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VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka 

Söndag 13/1 kl. 18.00
Kammarkören VocAle sjunger ut julen 

med Gaudete av A. Öhrwall.

Flöjt: Johan och Johanna Dahlbäck. 
Fagott: Lars Ingvarsson

Sjung ut julen!
Sjung ut julen!

SURTE. För två år sedan började 
Opus -83 fördubbla sin obliga-
toriska julkonsert i Surte kyrka 
efter att man året innan sålt slut 
biljetterna innan man ens hunnit 
annonsera. I en artikel i lokaltid-
ningen lovade då körledaren och 
dirigenten Jack Svantesson, 
att alla som önskade skulle få 
möjlighet att höra kören i en jul-
konsert. Året därpå började man 
dubblera konserterna.

I år gav man en julkonsert 
den 8 december och en den 15 
december. Båda gångerna var 
det fullsatt i Surte kyrka.

På programmet stod tradi-
tionella julsånger, gospels samt 
flera stycken i sättning av den 
amerikanske körarrangören 
Norman Luboff. Publiken 
deltog som vanligt i några all-
sånger ackompanjerade av Peter 
Wågsjö på orgel, som också 
ackompanjerade kören i ett par 
stycken, bland annat Rejoice in 
the Lord... 

Flera solister medverkade 
och de framträdde stundtals 
ihop med kören och stundtals 
i soloframträdanden. Opus-83 
har blivit mycket duktiga när det 
gäller att sjunga ihop med solis-

ter eller att låta olika stämmor 
framträda i olika konstellationer 
i kören, vilket kräver ett stort 
mått av ”timing”. I kören finns 
flera duktiga medlemmar som 
gjorde soloframträdanden så 
som Jennie Elonsson, Ingela 
Friberg och Swen Emanuel. 
Båda konserterna inleddes stäm-
ningsfullt med att Jennie gjorde 
entré luciaklädd sjungande 
Luciasången.

I den första julkonserten 
deltog violinisten och sånger-
skan Helen Jonsson. På flygel 
ackompanjerade Mats Sköld-
berg. I den andra konserten 
sjöng solisten Olle Pettersson 
och på flygel spelade Simon 
Westman.

Allt detta hålls samman 
av Jack Svantesson, som 
otroligt nog, lett kören 
Opus -83 i 29 år. Dagen till 
ära spelade han trombon i 
stycket Den heliga staden. 
Som vanligt presenterade 
Inger Nyberg på ett trev-
ligt sätt. Hon brukar vid 
sidan av presentationerna 
berätta om intressanta hän-
delser runt musiken. Denna 
gång berättade hon om 

tillblivelsen av Stilla natt.
Att julkonserterna är mycket 

efterlängtade kan man förstå 
av att många kommer till Surte 
bibliotek, flera veckor innan bil-
jetterna släpps, för att fråga när 
man kan boka biljetter till jul-
konserterna. Biblioteket brukar 
hjälpa till med det. 

Att julkonserterna är uppskat-
tade kan man förstå utifrån de 
livliga applåderna vid framträ-
dandena. Ett annat mått på upp-
skattning är alla positiva omdö-
men Jack och körmedlemmarna 
får ta del av efteråt, till exempel 
att konserterna är fantastiska, att 
det är duktiga solister eller att 
det är helt enkelt är ”jättebra”.

När jag frågar Jack Svantes-

son vad som händer härnäst 
svarar han att för körmedlem-
marnas del är det hemläxa under 
juluppehållet på tre nya musik-
stycken. De ordinarie måndags-
övningarna startar den 7 januari 
och på lördagen i samma vecka 
är det träning 
hela dagen.

Redan i 
januari väntar 
ett nytt äventyr. 
Jazzgruppen 
Peoria har 
inbjudit Opus 
-83 att med-
verka i inspel-
ning av en cd-
skiva.

Krönikören

Opus -83 bjöd på två strålande julkonserter i Surte kyrka. Nu väntar nya utmaningar då kören tillsammans med jazzgruppen Peoria ska 
spela in en cd-skiva.

Strålande julkonsert av Opus -83

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

BISKOPSVISITATION
Skepplanda Pastorat

VECKOMÄSSA  
OCH MINGEL

Biskop Per Eckerdal leder veckomässa
i St Peders kyrka torsdag 17 januari kl 18.00

Därefter är det mingel med biskopen i
St Peders församlingshem.
Vi bjuder på kaffe med dopp.

VISITATIONSMÄSSA MED 
VISITATIONSSTÄMMA
Skepplanda kyrka söndag 20 januari kl 17.00

Biskop Per Eckerdal, kontraktsprost Martin 

Lindh och Skepplanda kyrkokör.

Kaffe och smörgås i församlingshemmet.

VÄLKOMNA!

KVINTETTEN
succen fortsätter i...

“Ta Fram Dom  
Glada Minnena”

Bilj: Ticnet.se - 077 170 70 70
Info: www.roaddust.se 

MIMERS HUS-KUNGÄLV
Fredagen den 25 jan kl 19.30 

ROADDUST MANAGEMENT GROUP presenterar

“Jag vill ha en repris nu - så bra är det” ****Barometern
“Hur coolt som helst

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef 
är otydlig?


