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samband med ett framträ-
dande utbrast den manlige 
presentatören förvånat med 
ett ”Oh kära nå’n så mycket 
damer!” .

Därmed var namnet 
givet. Med ett extra R i kära, 
slog man också ett slag för 
Hisings Kärra.

Idag har kören ca 25 
aktiva sångare som deltar i 
diverse framträdanden varje 
år. Många av medlemmarna 
kommer fortfarande från 
Hisings Kärra, men även 
från andra delar av Göte-
borg. År 2000 fi ck kören ett 
kulturstipendium och det 
var ett mycket viktigt ögon-
blick för hela kören och dess 
utveckling.

Körens repertoar är 
mycket blandad. Man 

sjunger till exempel låtar av 
Mozart, Beatles, Händel, 
Björn och Benny, El-
ton John, Bellman, Ted 
Gärdestad eller låtar av Åsa 
Jinder och Py Bäckman. 
Med andra ord, allt mellan 
himmel och jord, och gärna 
låtar det svänger om, ibland 
ackompanjerade av piano.

Då och då åker kören 
utomlands för att delta i 
olika festivaler och tävlingar 
tillsammans med körer från 
hela världen. Hittills har de 
varit i Budapest 2001, Malta 
2003, Barcelona 2005, Kra-
kow 2007, Prag 2009 och 
senast var de i Toscana!

På Repslagmuseet kom-
mer Kär(r)a Nå´n kören att 
framföra en skön blandning 
av körens egna favoriter.

ÄLVÄNGEN. Kär(r)a Nån 
kören är ett härligt gäng da-
mer som har nära till skratt 
och som helst vill sjunga för 
att det är skoj! Att uppleva 
den glimten i ögat och se 
hur mycket glädje sången 
ger och att sången håller oss 
friskare, är ju redan veten-
skapligt bevisat. Torsdagen 
den 23 oktober uppträder 
kören på Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Damkören startades 1990 
av några sång- och musikin-
tresserade tjejer som arbe-
tade inom barnomsorgen i 
Hisings Kärra, Göteborg. 
Som ledare ville man ha 
kollegan Pia Johansson. 
Hon var också kantor i Säve 
församling. Pia är fortfaran-
de den konstnärliga ledaren 
och dirigent. Hon har en 
gedigen utbildning inom 
musik och med en musik - 
och organistexamen. Hon 
arbetar även som förskole-
chef i Göteborgs Stad. Hen-
nes arbete som körledare 
har pågått i cirka trettio år 
och under denna tid har Pia 

fått ett stipendium 2007. 
Svenskt föreningsliv var 
arrangör och Pia var en av 
20 ledare i landet som fi ck 
motta pris i självaste Globen 
i kategorin som “Årets 
ledare “.

Från början hade dam-
kören inget namn, men i 

Torsdagen den 23 oktober blir det Musikcafé på Repslagarmuseet i Älvängen. Kär(r)a Nå´n kören 
står för underhållningen.

Körsång på Repslagarmuseet

Må vinden vara din vän. 
Det var titeln på en härlig 
upplevelse i Skepplanda 
kyrka förra söndagen.

Från Uddevalla och 
Ljungskile kommer grup-
pen Jighouse, som spelar 
och sjunger irländsk folk-
musik. De var inbjudna av 
Skepplanda Kyrkokör och 
redan vid första repeti-
tionstillfället vibrerade det 
positivt. Tillsammans blev 
det en stor succé, och inte 
minst för kören var det 
roligt att få vara med och 
framföra något utöver den 
repertoar som vi vanligtvis 
har. Att våra lyssnare som 

kommit till kyrkan var 
många och uppskattade 
vårt val av irländsk musik 
förstod vi på applåder som 
aldrig ville ta slut.

Dirigent var Peter 
Corneliusson och solist 
från Skepplanda Kyrkokör 
var Esther Adolfsson. 
Recitatör var Sven-Erik 
Björklund.

Ni som inte hade 
möjlighet att vara med, 
misströsta inte. Vi pla-
nerar att göra ytterligare 
en konsert i samma stil i 
framtiden.

Carina Wendt-Andersson

Jighouse och Skepplanda Kyrkokör bjöd på irländsk folkmusik.

Irländsk musik
i Skepplanda kyrka  Trots hotfulla moln 

ställde 29 vandrare upp för 
att gå runt Stora Mölne-
sjön i Rannebergen. Här, 
mitt i storstaden, fi nns ett 
naturskönt område med 
många sjöar. Stigarna är 
välskötta och man kan gå 
torrskodd. Ansvarig var 
Berit Cedervall-Johansson 
och Gösta Mårdborg. De 
fi ck en kraftig applåd för sitt 
jobb. Någon uttryckte sin 
beundran över att folkhäl-
sokommittén kunde hitta så 
spännande och natursköna 
vandringar.

Denna vecka är det ju älg-
jakt. Vi går därför runt sjön 
Gerdsken i Alingsås. Banan 
är drygt fyra kilometer och 

lättgången.
Den 21 oktober handlar 

träffen på Backavik om 
äldreomsorgen förr i tiden. 
Birgitta Hogander berättar 
om Trollevik.

Den 28 november gör 
vi ett studiebesök på Skepp-
landa kyrka och hembygds-
gård.

Den 8 november tar vi 
teatertåget till Säffl e och 
en fantastisk föreställning 
med Skönheten och odjuret. 
Vårt traditionella julbord 
äger rum den 21 november 
i Medborgarhuset. Slutli-
gen åker vi till Rostock och 
Tysklands största julmark-
nad 26-28 november.

Lennart Mattsson

Stockholms skärgård
3 dagars weekend
Skepparholmen ★★★★ 
Som en oas ligger Skeppar-
holmen fridfullt och rogivande 
placerat mitt på en halvö i 
Stockholms skärgård, mellan 
havet på ena sidan och Kvarnsjön 
på den andra. Hela hotellet är 
genomsyrat med rekreation och 
lugn med natur och hav som 
grannar. Upplev Stockholm 
och besök t.ex. Gamla Stan (16 
km). När du kommer tillbaka 
till Skepparholmen väntar mid-
dag i restaurangen med utsikt 
över vattnet som är lika slående 
vackert oavsett om det är under 
färgsprakande höstdagar, glän-
sande vintermorgnar eller soliga 
försommardagar. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
19/12 2014 samt 9/1-5/6 
2015.

 
499:- 1 barn 0-5 år gratis.

Julmarknad i Stockholm

22/11-23/12 2014

              Skepparholmen

Pris per person i dubbelrum 

2.399:-

Schmalspurbahnen 

Klosterhotell i Harz
6 dagar i Tyskland

 ★★★

Det historiska klostret i Vienenburg har anor tillbaks till år 1174. 
Klostret blev på 2000-talet ombyggt till en komfortabel hotellanläg-
gning och är en perfekt bas på en semester i Harz.  
Ankomst: Valfri t.o.m. 15/12 2014 samt 2/1-15/12 2015. 
 

1 barn 0-4 år gratis
2 barn 5-11 år ½ priset 

Julmarknad i Goslar26/11-30/12 2014

Pris per person i dubbelrum 

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

 

Idyll i Mecklenburg
4 dagar i Nordtyskland

★★★★

Den gamla herrgården i den lilla byn Sparow ligger mellan Schwerin 
och Neubrandenburg och är i dag inrättad till att ta emot sina gäster 
med lyxfaciliteter som pool, Spa och flera aktivitetserbjudanden. 

 
Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2014 samt i perioden 2/1-28/4 2015.

1 barn 0-4 år gratis
2 barn 5-13 år ½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

Fredagens SPF-vandring gick runt Stora Mölnesjön.

SPF Alebygden i regn och solsken


