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SOMMARMUSIK I SURTE 
Surte kyrka torsdag 4 juli 19.00
”I denna ljuva sommartid…”
– sång och musik i sommarkväll 
med Beauty Voices
Beauty Voices är en dubbelkvartett 
vars medlemmar hör hemma i Vara kyrkokör. Framträdandet i Surte 
förstärks med komp av Björn Arvidsson på bas och Surtes egen 
kantor Vladimir Masko.
Beauty Voices har sjungit tillsammans sedan slutet av 1990-talet 
och framträtt på många ställen och sammanhang, i kyrkor, 
konsersalar och scener. I Surte kyrka kommer sånggruppen att 
bjuda på ett program med mycket sommar. Det blir folkmusik, 
andlig visa med mera.

Trevlig sommar önskar
Nödinge församling
Välkomnar er tillbaka till terminstart v.35
Annons kommer i alekuriren i augusti med tider och plats.

www.mittiale.se/sommarmusik 
0303-444 000

Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs kyrka, onsdagar kl. 20.00
Fri entré!

Starrkärr-Kilanda församling

Musik i sommarkvällen

26 juni – Två gitarrer

SGA Gitarrduo

Emil Kjellbom och José Lukas spelar spansk gitarrmusik.

3 juli – Tre röster och piano

Trio Acantus 

Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson sjunger 

bl.a. visor och egna alster.
Pianist: Maria Ingemarsson-Berg. 

10 juli – Två röster och gitarr
Längtans dröm – Operaröst möter visröst
Susanne Pettersson och Ingmari Dalin sjunger 
visa och klassiskt.

17 julI – Flöjt, mandolin, cembalo och cello 
Camerata Mandolino Classico

Musik från 1700-talets Venedig och Wien. 

24 juli – Sång, gitarr och fiol
Vägen till regnbågen

Greger Sijebo och Eva Bartholdsson sjunger och spelar 
bl.a. sånger ur Verbums Psalmer i 2000-talet. 

31 juli – Piano för fyra händer
Får jag lov?

Lisa Johansson och Agnes Termén 
spelar fyrhändigt piano. 

7 augusti – Sång, piano och cello
Come Sunday – vila i musiken

Musik av bl.a.  Saint-Saëns, Grieg, Bach, 
Chopin, Ellington 

14 augusti 
Peoria Jazzband

Göteborgsbandet som 
spelar olika typer av gladjazz i New Orleansk tappning.  

Ett knappt 40-tal PRO-
medlemmar hämtades upp 
med buss, från Surte i söder 
till Älvängen i norr, för en 
dagstur till Anten.

Vid framkomsten till 
Antens järnvägsstation ser-
verades kaffe och smörgås 
och sedan tittade vi på deras 
museihall. Därefter äntrades 
ångloket för resa mot Gräfs-
näs. Ångloket var bemannat 
med en lokförare och en 
eldare. Den senare hade nog 
ett jätteslit då det krävs 125 
kilo kol per mil. På en dag 
skyfflar eldaren 500-750 kilo 
för hand. Loket gick utef-
ter sjön Anten och gjorde 
stopp för vattenpåfyllning på 
vägen.

När vi kom fram till 
Gräfsnäs vände vi loket på 

en vändskiva. Loket väger 
cirka 40 ton och vändskivan 
10 ton. Allt gjordes med 
handkraft!

Vi tog en promenad till 
Lindelövs Slottscafé där vi 
åt en god lunch. Sedan for 
vi vidare till Alingsås där vi 
stannade för kaffe och kaka 
på anrika Ljungblads kondis 
som blivit utsett till ett av 
Sveriges bästa konditorier 
flera år i rad.

Detta var en trevlig dags-
resa med mycket kultur som 
vi gärna upplever igen. Dock 
fanns ett inslag som vår 
reseledare Barbro hittat på 
och som överraskade, roade 
och lite skrämt gladde oss. 
Hon hittade på en tävling att 
den som först badade i det 
14-gradiga vattnet i Anten 

skulle få ett pris. 
Det var bara ett par av 

våra pensionärer som hop-
pade i, men de simmade 
runt länge och väl. De vann 
förstås. Det visar att vi är 
”gamla” till åren men sega 
till både sinne och kropp. 
Priset blev en miniatyr av 
en golfvagn med värmande 
innehåll.

Vi hade en jättetrevlig 
dag och ser fram emot nästa 
resa som vår reseledare 
kommer att arrangera. Vi 
tackar Barbro och ser fram 
emot fler överraskningar i 
framtiden. 

Gunilla Carlsson
PRO Surte-Bohus

Inger Öiseth-Gustafsson och Claes-Erik Gustafsson blev vinnare i Antendoppet.Inger Öiseth-Gustafsson och Claes-Erik Gustafsson blev vinnare i Antendoppet.

PRO-are på ”ångloksresa”

Hej, har din man slutat 
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra dåligt.
Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund


