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Musik i sommarkvällen
Starrkärr-Kilanda församling har glädjen att även 
denna sommar kunna erbjuda åtta konserter av 
mycket skiftande slag – vokalt och instrumentalt. 
Från sång och visa, klassiskt till jazz och musik på 
en lång rad olika instrument. 
Välkommen att njuta av levande musik i sommar-
kvällen, onsdagar kl. 20.00, från 25 juni till och 
med 13 augusti. 
Det är fri entré men kollekt till musikverksamhe-
ten tas tacksamt emot.

Sommar, sommar, sommar… betyder också sommarmusik i Starrkärrs kyrka.

En musikalisk utflykt i 
sommarhagen
25 juni
Trio Acantus; Elisabet Ehlersson, 
Anette Svennblad och Sabina 
Nilsson samt Peter Corneliusson 
(sång och piano). 
En skön blandning av spirituals, 
tidig och nutida musik från
när och fjärran.

Klassiska pärlor
2 juli
Maria Ingemarsson Berg och 
Christian Berg. (Piano och cello) 
Musik bl.a. av J. S. Bach 
och F. Schubert.

En bön om kvällen
9 juli
Karin Nilsson, Maria Hjelte och 
Mika Mörner . (Piano, sång, dans)
Dansen, sången, ordet och 
musiken gestaltar bönens olika 
skepnader som tar vid när orden 
inte längre räcker till. Musik av bl.a. 
Pugh Rogefeldt, Janis Joplin och 
Dietrich Buxtehude, psalmer, folkton samt egna tonsatta böner och 
dikter. 

Uti Guds Hage
16 juli
Lilian Druve & Carina Gullberg. (Piano, gitarr, klarinett och sång)
Härligt sprudlande sång och musik på sommartema med välkända 
pärlor av Mozart, Reger och Py Bäckman samt musik av 
Prinsessan Eugenie, Alice Tegnér och eget material.

Naturens skönhet
23 juli

Gunnar Lindgren och Stefan Forssén 
(Saxofon och piano). Med jazz, 
folkmusik, psalmer och Stefans 
kompositioner beskrivs naturens 
skönhet. Dessutom några tankar 
om skapelsen och vår framtid.

Virtuosa rytmer från 
Latinamerika och Italien. 
30 juli

Gianni Fassetta, Tito Ciccarese 
och Lars Forslund. (Dragspel, 
flöjt och mandolin) Musik av 
Astor Piazzolla, Nino Rota m.fl. 

Gospels, hymns & blues i New Orleansk anda
6 augusti - Peoria jazzband från Göteborg.

Färgsprakande Musik för slagverk och orgel 
13 augusti

Johannes Landgren och Daniel Berg. (Orgel och slagverk)
Musik av bl.a. P. Eben och egna kompositioner.

Sommarcafé 
Starrkärrs församlingshem

Alla onsdagkvällar mellan 25 juni och 13 augusti är du välkom-

lingshemmets altan eller i trädgården. Caféet öppnar kl 18.00 
och stänger kl 20.00. Du har sedan 

Nytt för sommaren!

NÖDINGE. En Ford från 
1908.

Inte konstigt att 
många alebor höjde på 
ögonbrynen i tisdags.

Den gamla klenoden 
fungerade som trans-
portmedel för den ny-
blivne studenten Willy 
Svendsrud från Alafors.

I tisdags tog Willy Svends-
rud studenten efter tre år på 
N3B inne i Göteborg. Da-
gens stora överraskning up-
penbarade sig på Ale Torg. 
Morfar Helge Svendsrud 
hade nämligen vidtalat sin 
bror, Ove Svendsrud, som 
bor i Norge, att komma med 

sin Ford från 1908 – den 
enda i sitt slag.

– Den är importerad från 
USA. Jag köpte den 2008 
och har sedan hållit på i fyra 
och ett halvt år med att re-
novera den. Jag har provkört 
den, men detta är första rik-
tiga uppdraget, berättar Ove.

Willy var naturligtvis 
glad, både över att ha tagit 
studenten och att få trans-
porteras hem i det minst sagt 
udda ekipaget.

– Riktigt fräckt!
Ove vevade igång motorn 

och sedan bar det iväg från 
Nödinge till Alafors i under-
bart försommarväder.

JONAS ANDERSSON

– Gammal klenod tog Willy hem
Studentfordon av verkligt udda slag

Ove Svendsrud är ägare till den gamla klenoden. Dags att veva igång den över hundra år gamla bilen.

I lördags öppnade Ale Slöjdares sommarutställning på Kungsgår-
den i Alvhem. 

ALVHEM. Sommarut-
ställningen i Magasinet 
har öppnat.

I lördags hade Ale 
Slöjdare bjudit in till 
invigning på Kungsgår-
den.

– En av årets höjd-
punkter, säger en av 
utställarna, Tord An-
dersson, från Lödöse.

Ett femtontal hantverkare 
medverkar på årets somma-
rutställning i Alvhem. Redan 
första dagen strömmade be-
sökarna till.

– Detta har blivit en tra-
dition och fler och fler hittar 
hit för varje år som går, säger 

Lisbeth Karlberg, ordfö-
rande i Ale Slöjdare.

– Det är en väldigt mysig 
lokal, som passar sig utmärkt 
för den här typen av aktivi-
tet. Vi är glada över det sam-
arbete som vi har med Ale 
Golfklubb, förklarar Lisbeth 
Karlberg.

Trä, smide, textil och 
mycket annat finns att beskå-
da i Magasinet. Utställning-
en pågår till och med den 24 
augusti.

– Vi har stängt måndagar 
samt midsommarafton och 
midsommardagen. Alla an-
dra dagar är vi på plats, av-
slutar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON
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 Ove, Helge och Willy Svendsrud i en Ford från 1908  
 – den enda i sitt slag. 

Sommarutställning invigd
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