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SKEPPLANDA. Finsk sisu 
har vi hört talas om.

Nästa lördag bjuds det 
fi nsk musik i Skepplan-
da bygdegård.

På scen står Mr Cool 
Band.

Mr Cool Band gjorde sin för-
sta spelning 1993. Två med-
lemmar ur originaluppsätt-
ningen fi nns fortfarande kvar, 
bland dem Kari som är hem-
mahörande i Skepplanda.

– Kollegorna bor i Göte-
borg och i Lilla Edet, berät-
tar Kari.

På 90-talet turnerade Mr 
Cool Band runtom i Sverige 
och hade spelningar i stort 
sett varje helg. Det var hos 
fi nska föreningar, men även 

på traditionella dansställen.
– Numera blir det bara 

fem-sex spelningar per år, 
förklarar Kari.

Idén till framträdandet 
i Skepplanda föddes ur ett 
samtal mellan Kari och Kent 
Carlsson, som är engagerad i 
bygdegårdsföreningen.

– Tidigare fanns en fi nsk-
svensk förening i Skepplan-
da. Nu gör vi ett försök med 
en fi nsk-svensk afton och 
hoppas verkligen att Alebor-
na ska anamma konceptet, sä-
ger Kent till lokaltidningen.

Mr Cool band kommer 
att bjuda på traditionell fi nsk 
dansmusik och det vill inte 
säga lite. 

– Det blir alltifrån tango 
till rock´n roll. Det blir för-
modligen första gången som 

det spelas fi nsk dansmusik 
i Skepplanda bygdegård, 
skrattar Kari.

– Det är betydligt mer 
variation i fi nsk dansmusik 
jämfört med svensk dans-
bandsmusik. Vår repertoar 
innehåller också latinameri-
kanska rytmer samt vals, tan-
go och rumba för att nämna 
några exempel.

Skepplanda bygdegårds-
förening ordnar med lättare 
förtäring och utöver det kan 
besökarna se fram emot en 
linedanceuppvisning.

– Alla är välkomna. Biljett 
köper man på plats i entrén. 
Det vore väldigt roligt om 
detta kunde bli ett årligen 
återkommande arrangemang, 
avslutar Kent Carlsson.

JONAS ANDERSSON

 Lördagen den 18 oktober slår Skepplanda bygdegård upp dörrarna till en finsk-svensk afton. 
 Mr Cool Band svarar för den musikaliska underhållningen. 

Finska toner i
Skepplanda bygdegård
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När Jesus vandrade här på jorden 
mötte han ofta människor i nöd av 
olika slag. Man kan fråga sig om det 

bara var dem som hade en stor tro på Gud, 
som blev botade. Nej, här fanns människor 
som inte hade någon tro på Gud alls. De 
hade bara hört talas om att Jesus botat sjuka. 

Ryktet om Jesus gjorde att det samlats 
stora människoskaror. En del hade säkert 
med sig vänner och bekanta också. Alla ville 
se när han gjorde under med de sjuka. Men 
i dag kan man väl inte tro på att sådant kan 
hända? Jag som pastor skulle kunna berätta 
om många människor som blivit botade från 
svåra sjukdomar, där läkare måste erkänna 
att en högre makt ingripit. Vi kunde läsa 
i bibeln att folket häpnade, när de såg de 
sjuka bli friska. 

Naturligtvis framkallade detta tacksägel-
se och lovsång till Gud. Jag tror att om vi 
beder till Gud i ödmjukhet, kan vi också i 
dag få se Gud göra mer än vi kan fatta och 
förstå. Det står i bibeln att den som beder 
kan få. Pröva att tro på Gud. Det lönar sig 
alltid.

Guds välsignelse önskar Leif Karlsson Pingstkyrkan Bohus

BETRAKTELSE

Jesus botar sjuka

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Lördag 11 oktober vandrar vi på 
Pilgrimsled Risveden. 
En vandring som är ca 18 km lång 
och  tar ca 6-7 timmar att vandra.
Samling vid Starrkärrs  
församlingshem kl  9.00.

Pilgrimsvandring

Medtag matsäck 
och kläder efter väder!

”Vem kan hjälpa mig nu?”
Sorgen kan göra det svårt att tänka på praktiska 
och juridiska detaljer kring ett dödsfall. Vi hjälper dig 
hela vägen fram till ett värdigt och vackert avsked. 
 Välkommen.
Skånegatan 17 | Göteborg | www.gillisedman.se 

Mats Sandberg Begravningar

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka kl. 18.00
Färgsprakande barocktoner!
Med Trio Acantus: Elisabet 
Ehlersson, Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson.
Johan Dahlbäck flöjt, Rolf 
Mårtensson violin, Christian Berg 
cello och Peter Corneliusson orgel.
Präst: Björn Nilsson

Musikgudstjänst

Tacksägelsedagen 
12 oktober 2014

Kilanda kyrka kl. 11.00 
Kammarkören VocAle medverkar

Kyrkkaffe i församlingshemmet. 

Varmt välkommen till våra gudstjänster!

Högmässa

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

TACKSÄGELSEDAGEN  
SÖNDAG12 OKTOBER
Skepplanda kyrka kl 10.00

Skepplanda Kyrkokör
Kyrkkaffe med enkel försäljning  

i församlingshemmet

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Frukostcafé  
för kvinnor

Välkommen att äta frukost  

i Skepplanda församlingshem

Kostnad 40 kr/person, ingen anmälan
Lyssna på Janina Nilsson, överlevare från 

Ravensbruck ”Ett människoöde”

Lördag 11 oktober kl 9-11

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

NÖDINGE FÖRSAMLING
Gudstjänst för stora och små
Tacksägelsedagen, söndag 12 okt 
kl 11 i Surte kyrka.
Tema: ”Världens barn”. Dopänglar 

delas ut. Barnkörerna Peacedrums 

och Fortsättningskören samt 

förskolebarn, Åke Andreasson. 

Kyrkfika.

Onsdag 15 oktober kl 13-15 
i Nödinge församlingshem.
Onsdagsträff. ”Skynda att 

älska” – visor och sånger med 

Katia Guterstam. Fika och 

trevlig gemenskap. 

Alla är välkomna!


