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SURTE. Djuren, naturen 
och livet.

Det var rubriken för 
tisdagskvällens pro-
gram i Surte Kulturhus.

– Småmysig under-
hållning, konstaterade 
Doris Hellman, ordfö-
rande i Surte-Bohus 
Bok- och biblioteksför-
ening.

För ovanlighetens skull fanns 
det platser kvar när Bok- och 
biblioteksföreningen bjöd 
in till våravslutning i tisdags 
kväll.

– Medlemmarna var nog 
lite överrumplade att det bara 
var tre veckor mellan våra 
arrangemang, vi brukar ha ett 
intervall på fyra veckor. De 
sista dagarna kom dock biljett-
försäljningen igång och vi blev 
trots allt närmare 70 personer 
som fick ta del av framföran-

det, säger Doris Hellman.
För underhållningen sva-

rade Leif Samuelsson från 
Rödbo. Han kåserade och 
bjöd därutöver på stämnings-
full sång och musik. Bilder 
associerade till de melodier 
som spelades.

– Leif hade ett budskap om 
att vi människor borde ta det 
lite lugnare, inte alltid vara 
uppkopplade utan istället ta 
vara på dagen, förklarar Doris.

I september återupptar 
Surte-Bohus Bok- och bib-
lioteksförening sin verksam-
het. Hösten inleds med ett 
årsmöte.

– Innan dess ska kommu-
nen ha hunnit införa Mer-
öppna bibliotek i Skepplanda 
och Surte. Det ska bli mycket 
intressant att se hur det 
kommer att fungera, avslutar 
Doris Hellman.

JONAS ANDERSSON
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Leif Samuelsson från Rödbo stod i rampljuset när Surte-Bo-
hus Bok- och biblioteksförening hade våravslutning i tisdags 
kväll.

Småmysig underhållning i Surte

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

för FFFairt

Stilla veckan 
och påsken

Skärtorsdag, 28 mars
Kilanda   16.00 Skärtorsdagsmässa
   Kyrkkaffe
Nol   18.30 Skärtorsdagsmässa
Älvängen  19.00 Skärtorsdagsmässa 

Långfredag, 29 mars
Nol   11.00 Långfredagsgudstjänst 
Starrkärr 18.00 Musikgudstjänst 
   Damkören Vox feminale 
   med solister och orkester 
   framför G B Pergolesi: 
   Stabat Mater.

Påskdagen, 31 mars 
Nol   11.00 Mässa 
   Medverkan av Kyrko-
   kören och Magnoliakören
Älvängen  11.00 Mässa 
   Gospelkören och komp-
   bandet medverkar.
Starrkärr 11.00 Mässa 
   Kammarkören VocAle 
   sjunger musik av bla 
   A Hammerschmidt och 
   A Scarlatti. Hannah och 
   Joel Lindmossen fiol, 
   Lisa Johansson piano 
   och orgel. 

Annandag påsk, 1 april 
Kilanda   11.00 Mässa 
Älvängen  16.00 Finsk gudstjänst
   med Sato Rekola

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Grisfesten – Nightfl ight 2.
En svinrolig krogshow.

Publiken i Surte Kulturhus 
kunde luta sig tillbaka och 
njuta.

GÖTEBORG. Ale och 
Lilla Edets kommuner 
fanns representerade 
i tre olika montrar på 
årets TUR-mässa.

Kommunernas ge-
mensamma turistor-
ganisation profi lerade 
sig och i Sverigehallen 
kunde besökarna också 
stifta bekantskap med 
Repslagarmuseet och 
Thorsskogs Slott.

Branschfolk välkom-
nades de första två 
dagarna och på helgen 
var mässan öppen för 
allmänheten.

TUR är Nordens ledande 
mässa med inriktning på 
rese-, turism- och mötes-
industrin. Arrangemanget 
firade i år 30-årsjubileum. 
Ale & Lilla Edet Turistor-
ganisation fanns på plats för 
allra första gången.

– Vi delar ut vår nya bro-
schyr ”Göta älv turism” och 
försöker väcka ett intresse 
för vår fina bygd, förklarade 
Urban Tallheden.

Som dragplåster under 
mässan fungerade bland 
andra Emanuel Andrén, 
som lät besökarna smaka på 
goda chokladpraliner. Smak-
prov delades även ut av Ahla-
fors Bryggerier.

Lite längre bort stod Rep-

slagarmuseets eldsjälar och 
tillika mässveteraner. Ordfö-
randen i Bevara Repslagarba-
nan, Lars-Gunnar Wallin, 
fanns på plats liksom Bernt 
Larsson och Kurt Flodin.

– Många besökare känner 
igen oss från tidigare mässor. 
Det är viktigt att synas i 
sådana här sammanhang, för-
klarar Lars-Gunnar Wallin.

Kenneth Karlsson mark-
nadsförde Thorgsskogs Slott 

i en monter som tilldrog sig 
stort intresse från såväl före-
tag som privatpersoner.

– Konferensbiten är en 
viktig bit för oss, men här är 
det i första hand privatmark-
naden som vi siktar in oss på. 
Vi passar på att saluföra vårt 
nya golfpaket, avslutar Ken-
neth Karlsson.

PÅ MÄSSAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kenneth Karlsson representerade Thorskogs Slott på TUR-
mässan i Göteborg.

Bernt Larsson och Lars-Göran Wallin fanns på plats i Repslagarmuseets monter.

Ale & Lilla Edet Turistorganisation medverkade för första 
gången på TUR-mässan. Pelle Dahlberg och Urban Tallheden 
delade ut broschyrmaterial.

Lokala inslag på årets TUR-mässa


