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PÅSKHELGENS GUDSTJÄNSTER

SKÄRTORSDAGEN
18.30 Skepplanda Skärtorsdagsmässa

18.00 S:t Peder Skärtorsdagsmässa

LÅNGFREDAGEN
10.00 Skepplanda Gudstjänst.

Skepplanda kyrkokör, Lars Ingvarsson, solo,  
”Jesu sju ord på korset ” J.Leijon

18.00 Hålanda Musikgudstjänst. ”Vid Jesu 
grav” Stilla musik, sång Anngerd Edvardsson

10.00 S:t Peder Gudstjäns.t Lödöse kyrkokör, 
flöjt Marie LIndqvist

PÅSKAFTON
23.30 S:t Peder Påsknattsmässa

PÅSKDAGEN
10.00 Skepplanda Mässa. Erik Hultstrand-

Ahlin trumpet, Jacob Henricsson, lovsångsgrupp
12.00 Hålanda Familjegudstjänst. Hålanda 

kyrkokör samt Erik Martinsson, trombon. 
Avtackning och välkomnande av kyrkvärdar

12.00 Ale-Skövde Mässa. Lödöse  
kyrkokör, Flöjt Marie Lindqvist, trumpet Ingemar 

Martinsson
17.00 Tunge Familjegudstjänst med påskspel. 

Barn och ungdomar medverkar

ANNANDAG PÅSK
11.00 S:t Peder Pastoratsmässa

Mer än bara lokaltidning
Printshop, film & webb

Ukulele Ladies är nio 
glada kvinnor som spe-
lar ukulele och sjunger 
tillsammans. Ukulele Ladies 
bildades för 15 år sedan. 
Repertoaren är väldigt blan-
dad, från jazz till evergreens, 
visor och modernt. Ukuleles 
ladies sjunger gärna i stäm-
mor och arrangemangen är 
ofta specialskrivna just för 
dem. Deras motto är att ha 
roligt med musiken och de 
är kända för att sprida gläd-
je. Torsdagen den 24 april 
står de för underhållningen 
när Repslagarmuseet bjuder 
in till Musikcafé.

Hur det började? Det 
startades en ukuleleklubb 
i Göteborg med cirka 30 
medlemmar varav åtta var 
kvinnor. I dag har klubben 
ca 300 medlemmar.

Efter ett år tyckte Eva 
Olivia Samuelsson, som är 
gruppens ledare, att det var 
ett väldigt brummande med 
alla karlar. ”Nu är det dags 
att vi tjejer gör något eget”. 
Hon ringde runt till tjejerna 
och frågade om de ville vara 
med och alla åtta svarade ja. 
Efter den första låten de lär-
de sig ville de bara ha mer. 
Tjejerna hade ju så roligt 
tillsammans och karlarna? 
Ja, de blev både förvånade 
och imponerade.

Under de år Ukulele 
Ladies har hållit på, har 
de spelat på många olika 
tillställningar, både privat 
och publikt. Det är både 
privatpersoner, företag, 
kommuner och föreningar 
som engagerat dem. De har 
spelat på Göteborgskalaset 
och Rosa steget, Kultur-
föreningar och Frivillig-
centralen. Dessutom har 
de varit utomlands och 
spelat i England, på George 
Formby Society i Blackpool, 
samt på en ukulelefestival i 
Oswestry och i Norge. De 
har också varit i Spanien och 
spelat både på kulturhuset i 
Finestra och skandinaviska 
föreningen i Benidorm och 
dessutom varit på Hawaii 
och spelat på den årliga uku-
lelefestivalen på bandstand i 
Waikiki, Honolulu.

Förra året spelade Uku-
lele Ladies in en cd-skiva, 
Ukulele Ladies in the air. 
En skiva de är väldigt stolta 
över. Vid releasedags inter-
vjuades de i en halvtimme av 
Hasse Andersson i Radio 
P4 och två av skivans låtar 
spelades upp i etern.

Ukulelen, den lilla 
glädjespridaren, är ett 
fantastiskt instrument med 
fyra strängar som ursprung-
ligen kommer från Portugal. 
Ukulele betyder den hop-
pande loppan.

Ukulele Ladies med-
lemmar består idag av nio 
kvinnor och vi heter Eva 
Olivia Samuelsson, Eva 
Simmons, Ewa Leyman, 
Christel Berver, Ingrid 
Bröms, Helene Särnholm, 
Mimmi de Broen, Ma-
ri-Anne Bogren och Ann 
Rudenbrandt.

Våren är här, och vår-
tecknen visar sig: Tussilago, 
maskrosor och givetvis 
Larmets vårkonsert!

Traditionsenligt firar Ales 
egen underhållningsorkester 
Larmet även i år vårens an-
komst med en konsert med 
glad, svängig och medryck-
ande musik. Tonvikten ligger 
som vanligt på jazz och 
underhållningsmusik, och i 
år är det speciellt den klassis-
ka storbandsmusiken man 
vill prioritera. Det bjuds på 
smakprov ur såväl Duke El-
lingtons, Count Basies som 
Glenn Millers repertoar.

Eftersom orkestern även 
strävar efter att presentera 
en bred repertoar och nå 
en bred publik finns även 

mera ovanliga stycken på 
programmet. På konserten 
framförs till exempel Charles 
Trenets klassiska chanson, 
”La Mer”, tillsammans 
med kören Lerum Vocalis. 
Trenet spelade in sången 
redan 1946, men den fick ny 
aktualitet för några år sedan 
när Rod Stewart gjorde en 
inspelning med engelsk 
text under namnet ”Beyond 
the Sea”. Den version som 
framförs här är emellertid 
Trenets originalversion med 
fransk text. Det känns ange-
läget att kunna presentera 
även äldre underhållnings-
musik för dagens publik.

Larmet har också den här 
gången nöjet att samar-
beta med Lerum Vocalis 

och förutom ”La Mer” 
gör orkestern och kören 
ytterligare några nummer 
tillsammans. Konserten blir 
lördag 26 april i Smyrnakyr-
kan i Älvängen. Dagen därpå 
framförs konserten i Lerums 
Missionskyrka.

Orkestern består idag av 
cirka 15 musiker, men vill 
gärna ha fler medlemmar, 
framför allt brassmusiker, för 
att kunna utöka och bredda 
verksamheten. Intresserade 
musiker kan kontakta diri-
genten Göran Mårtensson, 
eller någon orkestermedlem 
efter konserten. Varför inte 
ta med sitt instrument och 
vara med på en repetition 
och känna sig för?

Lördag 26 april blir det Vårkonsert med Larmet i Smyrnakyrkan, Älvängen.

Vårkonsert med Larmet

Musikcafé
på Repslagar- 
museet

Har du också fått nog av djurens lidande?  
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.
Har d
Sms:a D

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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Välkommen att fira 
gudstjänst i påsk!

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
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Skärtorsdag 17 april  
18.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA 

Surte Kyrka Reine Bäck
19.00 SKÄRTORSDAGSMÄSSA 

Nödinge Kyrka

Långfredag 18 april 
11.00 GUDSTJÄNST Nödinge 

kyrka Reine Bäck
15.00 KORSANDAKT Surte  

gravkapell Reine Bäck

Påskdagen 20 april  
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST FÖR 

STORA & SMÅ Nödinge kyrka, 
Åke Andreasson. Förskolebarnen, 
Barnkören & kören Blue´n Joy.
11.00 PÅSKGUDSTJÄNST  

Surte kyrka Reine Bäck
Avtackning av Vladimir Masko

Annandag påsk 21 april  
11.00 FINSK PÅSKMÄSSA  

Surte kyrka
11.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST 

Surte missionskyrka  
Åke Andreasson
 

Onsdagsträff 23 april
14.00 Surte församlingshem

Vårdikter med Anki Grosshög

Fika, alla välkomna

Gemenskapsträff 24 april
15.00 Bohus servicehus

”Öknen skall blomma” En musikalisk

vandring med patriarken Abraham

till löfteslandet. Sång, tal och musik

Liss & Odd Sörensen Fika, alla väl-

komna

NÖDINGE FÖRSAMLING


