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Starrkärr Kilanda 
hembygdsförening

Studieförbundet 
Vuxenskolan

”Gammaldags musik vid köksbordet”

Rodney Sjöberg
sjunger psalmer och visor till

Psalmodikon
och andra instrument

Söndag 27 oktober kl 14.00
Starrkärrs församlingshem

Kaffe & bröd

Välkomna!

SURTE. Just nu pågår 
utställningen ”Lite utå 
vart” på Glasbruksmu-
seet.

Besökarna får se 
bilder tagna av Sigge 
Persson, som gick ur 
tiden i slutet av juni.

Det är sonen Bengt 
Persson som regisserat 
utställningen.

Sigge Persson var en mästare 
på att fånga upp vardagliga 
ting i tillvaron och förvandla 
dem till fotografiska höjd-
punkter. Där andra såg ett 
nedfallet äpple eller en över-
mogen kastanj på marken, 
såg Sigge möjligheten att 
med enkla medel skapa fan-
tasifulla bilder. Ända till sin 
bortgång i somras var Sigge 
Persson en aktiv bildkonst-
när med en till synes aldrig 
sinande ström av kreativa 
idéer.

Sigge Persson hade en 
utställning på Glasbruksmu-
seet för tio år sedan. För att 
hedra hans minne har hans 
son Bengt Persson förverk-

ligat ”Lite utå vart”. 170 
personer kom till förra lör-
dagens vernissage.

Bildkonstnären Sigge 
Persson, som föddes 1923 
och bodde större delen av sitt 
liv i Göteborg, hade ett väl 
utvecklat sinne för färg, form 
och komposition. Dessa 
egenskaper i kombination 
med en stor livsglädje och 
en omåttlig 
nyfikenhet, 
bidrog till 
hans för-
måga att 

skapa fantastiska och spän-
nande bilder. Han anslöt 
sig till bildbyrån PixGallery 
1995. Genom åren deltog 
han också i många fototäv-
lingar runt om i landet.

Utställningen på Glas-
bruksmuseet pågår till och 
med den 10 november.

JONAS ANDERSSON

Metallica Through the Never
Onsdag 23 oktober kl 19

Hur många kramar finns det i världen
Torsdag 24 oktober kl 14

Vi är bäst
Söndag 27 oktober kl 18
Tisdag 29 oktober kl 18

Entré 80 kr

Turbo sv tal
Tisdag 29 oktober kl 14

Torsdag 31 oktober kl 14

Lasse-Majas dektektivbyrå - Von broms
Onsdag 30 oktober kl 14
Söndag 3 november kl 15

Thor The Dark World - 3D
Onsdag 30 oktober kl 19
Fredag 1 november kl 14

Entré 80 kr

3DD
Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

HÖSTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
29-30 oktober kl 12-15

Tag med eget glas eller 
köp för 10 kr. Fri entré.

Matr. kostnad 10 kr

Kvarnvägen 6 i Surte

”Lite utå vart” på Glasbruksmuseet

Bildkonstnären Sigge Persson.
Foto: Jan von Steijern

Bilder av Sigge Persson visas just nu på Glasbruksmuseet i 
Surte. Utställningen bär namnet ”Lite utå vart”.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Phantom of the Opera
Repris av 25-årsjubileumet

Fredag 8 november kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 150 kr

Förboka gärna något att äta.

Den röda tråden
Filmvisning av arbetarspelet från 
1990. Spinneriet Alafors Fabriker.
Fredag 15 november kl 18

Medborgarhuset, Alafors.
100 kr entré inkl räkmacka och dryck.

50kr entré, utan tillbehör.

Phantom of the Opera var utan tvekan 
den mest ambitiösa uppsättningen 

någonsin, med över 200 personer på 
scen och i orkestern. Scenografin är 
specialkonstruerad just för denna 

uppsättning, som visas för utsålda hus 
1 och 2 oktober på Royal Albert Hall i 

London. Biljetterna sålde slut på mindre 
än 30 minuter!

ÄLVÄNGEN. En konsertgudstjänst om hopp 
och förtvivlan, livsglädje och vemod utifrån 
Ted Gärdestads liv och sånger. Onsdagen 
den 30 oktober underhåller sång- och musik-
pastor Lars Widéll från Skara i Älvängens 
Missionskyrka.

Ted och Kenneth Gärdestads sånger 
har betytt mycket för många. De innehåller 
texter om både hopp och förtvivlan, livs-
glädje och vemod. Ted Gärdestad, vars liv 

tog slut alldeles för tidigt, räknas som en av 
de allra största popkompositörerna vi haft.

En konsertgudstjänst innebär att sam-
lingen innehåller gudstjänstinslag som bön 
och psalmsång, men är upplagd som en 
konsert. Många av Gärdestadsbrödernas 
mest älskade sånger kommer att framföras 
och mellan dem har Lars Widéll personliga 
reflektioner.

Benämningen sång- och musikpastor 
har Lars Widéll haft under många år och 
det berättar om att sång, musik och det 
talade ordet kompletterar varandra. Widéll 
är årsbarn med Ted Gärdestad och har fått 
stor inspiration som sångare och musiker 
av honom. Vid konsertgudstjänsten sjunger 
Lars och spelar klaviatur.

Som arrangörer står Equmeniakyrkan 
och equmenia i region Väst, studieförbundet 
Bilda samt inbjudande församling.

❐❐❐

Konsertgudstjänst i 
Älvängens Missionskyrka

Slöjdmässa
Lör 2 nov och sön 3 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré

Lars Widéll sjunger och spelar på den kon-
sertgudstjänst som äger rum i Älvängens 
Missionskyrka onsdagen den 30 oktober. Ted 
Gärdestads mest älskade sånger kommer att 
framföras.


