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– Bara bra! Det är en kär tradition 
som vi har i Surte kyrka. Vi ger två 
konserter, nu på lördag och nästa 
lördag. Det brukar vara fullsatt 
båda gångerna och så hoppas vi att 
det ska bli i år också.

Vad blir det för program?
– Vi kommer att bjuda på tradi-

tionella julmelodier blandat med 
gospel och lite annat. Folk kommer 
också att få sjunga med i de mest 
önskade julpsalmerna. Sedan har vi 
våra duktiga solister som själva har 
valt vad de vill framföra.

Hur får man tag i biljetter?
– Biblioteket i Surte och i 

Nödinge är behjälpliga med det. 
Det går också att köpa biljetter via 

vår hemsida.
Vad har ni fått för reaktioner 

efter höstens jubileumskonsert?
– Väldigt många positiva kom-

mentarer. Många hävdar att det 
var det bästa vi någonsin har gjort 
och jag är beredd att hålla med. Det 
var välarbetat och ett fantastiskt 
arrangemang i Mimers Hus.

Hur firar du jul?
– Hemma hos min son som är 

bosatt i Ryd. Det blir en gammal-
dags jul mitt ute i skogen, med gran 
fast utan tomte.

Vad önskar du dig i julklapp?
– Frid och fröjd och fortsatt 

framgång med Opus -83.
JONAS ANDERSSON

…Jack Svantesson, dirigent i Opus -83.

Hur är läget inför helgens julkonsert?

Hallå där...

Ännu en gång har Surte missions-
församling bjudit in till en Höst-
marknad, med lotterier, försäljning 
av hemmagjort godis, servering, 
auktion och second hand.

Återigen hade många hörsammat 
inbjudan, så redan vid 10-tiden var 
det fullt med folk, som ville göra de 
bästa fynden. Nu fanns det även en 
möjlighet att få sig en stunds still-
het i kyrksalen, där det spelades upp 

vacker musik.
När dagen var över hade många 

lotterivinster fått följa med hem 
till glada vinnare och bekanta hade 
kunnat ta en fika ihop, då våra 
marknader är ett sätt att träffa gamla 
vänner som man kanske inte träffat 
på länge.

Michael Olausson
för Surte missionsförsamling,

en del av Equmeniakyrkan

Höstmarknad hos Surte missionsförsamling

LÖDÖSE. Julinspirerat 
hantverk.

Utställarna stod 
på rad och besökarna 
flockades.

Julmarknaden på 
Lödösehus blev i vanlig 
ordning en folkfest.

Lödösehus står varje decem-
ber värd för den julmarknad 
som Slöjd och konsthantverk 
kring älven arrangerar. Till 
toner från Hjärtums spel-
manslag hälsades marknads-
besökarna välkomna.

Utställarna fanns 
utspridda på två våningsplan 
och utbudet av alster varie-
rade väldeliga. Det tycktes 
finnas något för alla smaker 
och kommersen kom igång 
direkt när dörrarna öppnades 
klockan elva.

Många hade promene-
rat från Jul i byn-firandet 
på torget och tyckte det var 
skönt att komma in i värmen. 
I caféet gick det utmärkt att 
avnjuta kaffe och lussekatt, 

samtidigt som man kunde 
ta del av musikunderhåll-
ningen.

JONAS 
ANDERSSON

Ja, det var verkligen ”mer 
folk än i kyrkan”, som jag 
brukar säga, när Surte mis-
sionsförsamling nyligen 
arrangerade en Johnny 
Cash- mässa kallad ”Just one 
more mile”, där traditionella 
gudstjänstaktiviteter som 
bön, nattvard och predikan, 
blandades med Johnny

Cash-melodier. Dessa 
framfördes av en grupp 
bestående av Andreas 
Tengelin Magnusson, 
Janne Saaristo, Jakob Lilja 
och David Andréas.

Det var intressant att ta till 
sig Guds ord genom att höra 
texterav Johnny Cash, som 
i ”Why me, Lord?” (Varför 
jag, Gud?), där Johnny Cash 
frågar hur han kan ha förtjä-
nat all den nåd Gud visar och 
i ”Redemption” (Inlösen), 
om hur Jesus löst in vår skuld 
på korset.

Vår pastor, Per Kjellberg, 
ledde oss igenom mässan och 
därefter fanns möjlighet att 
skänka en slant till tyfonens 
offer i Filippinerna.

Michael Olausson
för Surte missionsförsamling,

en del av Equmeniakyrkan

Johnny Cash-
mässa hos Surte 
missionsförsamling

Hantverk och julmusik på Lödösehus
Hjärtums spelmanslag framförde julvisor.

Utställarna stod på rad och besökarna tog del av alla de 
vackra alster som visades upp.

Hobbit del 2: Smaugs Ödemark
Söndag 15 december kl 18
Onsdag 18 december kl 19
Söndag 22 december kl 18

Sune på bilsemester
Måndag 30 december kl 14

Torsdag 2 januari kl 14
Måndag 6 januari kl 18

Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och försvann

Söndag 29 december kl 18
Torsdag 2 januari kl 18
Onsdag 8 januari kl 19

Återträffen
Onsdag 11 december kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Himmelriket  
i Sydtyskland
6 dagar i Bayeri scher Wald

Pris per person i dubbelrum

2.949:-
Pris utan reskod 3.249:-

  Pristillägg 22/6-7/8 2014: 200:-

Hotellet ligger högt över staden Lam med sitt vackra kyrktorn och all-
deles vid naturparken Bayerischer Wald och på gränsen till Tjeckien. 
Området är som ett stort buffébord med enastående naturupplev-
elser, historiska medeltidsstäder, ’grüss got’ och ’gemütlichkeit’!

Max. 1 barn 0-2 år gratis i föräldrars säng. Max. 2 barn 3-12 ½ priset 
i tillslutande rum. Barn på 3-9 år inkvarteras i rum med anslutnings-
dörr till föräldrars rum. Barn på 10-12 år inkvarteras i rum vid sidan 
av föräldrars rum.

 en av städerna på ’Kristallvägen’, där glasverkstäderna ligger 
tätt: 1 km.  

– Bayerischer Walds högsta bergstopp (1.456 m.ö.h) 
- och det är bilväg nästan helt upp till toppen: 21 km.

Åk turen över gränsen till 
det historiska Böhmen - t.ex. en dagsutflykt till Mariánske Láznê 
(Marienbad), en av Tjeckiens mest berömda kurorter: 111 km. 

 Söndagar i perioden 6/4-7/12 2014.
Kuravgift 0,5 EUR/barn 6-15 år och 1,5 EUR/vuxen. 

 

Extra för barn 3-12 år:Barnklubb inkl. lunch med saft ad libitum. 1 glass och 2 glas läsk varje eftermiddag

eller ring  020 79 33 84

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren


