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Laddar för het konsert
HERRLJUNGA: Biljet
terna säljer bra och 
körmedlemmarna är 
laddade. 
Det lutar åt att det 
kommer gå hett till i 
Herrljunga Folkets Park 
den 23 november.  
– Det blir mer än en 
konsert, det blir en 
helkväll, utlovar Vise
versas Christian Barber.

Rutinerade Herrljunga
kören Viseversa har alltid 
två stora konserter per år, 
vår och höst. Och nu drar det 
alltså ihop sig till höstkonsert.

Ut på catwalken
Namnet på konserten, Hot 

Stuff, syftar nog inte bara på 
de rockiga och poppiga lå
tarna. Kören tar nämligen ut 
svängarna lite mer än vanligt 
den här gången. Nästan alla 
kommer att sjunga solo under 
kvällen och kanske bjuds pu
bliken till och med på några 
häftiga dansmoves...

– Vi har övat mycket mer 
än vanligt på rörelser till den 
här konserten. Vi kommer att 
ha en catwalk där både solis
terna och övriga i kören visar 
upp sig. Det kommer nog bli 
en tröskel för en del att kom
ma över. Man blir ju inte så 
anonym längre, konstaterar 
Christian Barber, ordförande 
i Viseversa.

Fler solister än vanligt
Körledare Ingela Svensson 

tror ändå att körmedlemmar
na kommer att klara det här 
galant:

– Ja, jag tycker att de har 
sett väldigt taggade och gla
da ut.

– Vi har också fler solister 
än vanligt, berättar Ingela. 
Det faller sig ganska natur
ligt nu när vi har den här cat
walken. Det har såklart varit 
frivilligt att sjunga solo, men 
nästan alla har velat och kom

mer att göra det.
Viseversa består av ett 20

tal lokala körsångare, samt
liga amatörer men enligt Ing
ela är flera såpass duktiga 
att de hade kunnat jobba som 
professionella sångare.

”En sådan kick”
Själv har hon lett kören 

i sex år nu. Till vardags ar
betar hon som språklärare 
men är från början utbildad  
musiklärare med inriktning 
mot just körsång.

– Det är väldigt mycket 
glädje varje onsdag då vi 
övar. När man tragglar och 
saker sedan sitter. Det ger 
en sådan kick, menar Ingela.

Christian, som har sjungit 
i Viseversa ända sedan 2002, 
håller med.

– Det är så många delar i 
det här... Dels det sociala sam
spelet, att vi träffas och har 
kul ihop, dels den där tillfred
ställelsen när alla toner sitter. 
Vi sjunger allt från kyrko
musik till hårdrock, så vi har 

ju en rätt bred repertoar.
Vad är roligast att sjunga, 

då?
– Det är nog det här vi ska 

göra nu, det lite rockigare, 
tycker Christian.

Höstkonserten blir alltså i 
Herrljunga Folkets Park lör

dagen den 23 november.
– Och det blir mer än en 

konsert, det blir en helkväll. 
Först ett musikquiz, sedan 
konserten och efter det dans 
med en dj.

Hur går biljettförsäljning-
en?

– Den går bra. Fast den stora  
ruschen brukar komma de 
två sista veckorna och där 
är vi ju inte riktigt än.

JENNY SCHAGERLIND 
0322-641903 

jenny@alingtid.se
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TAR UT SVÄNGARNA. Christian Barber och Ingela Svensson i Viseversa ser fram emot höstkonserten Hot Stuff. Publiken kan räkna med en sväng-
igare tillställning än vanligt.
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Söndag 10.00
Ekumenisk 
gudstjänst 

med önskesånger 
i Asklanda kyrka

Filip Stensman
Christina Uggla
Anna Holmberg

Tisdag 10.00
Tisdagsfika

ASKLANDA-ORNUNGA.SE

Fredag 8 november
Centrumkyrkan
16 DRAGET, 17 DRAGETGTJ. 
A. Stenermark
Lördag 9 november
Kyrkans hus
10-12 CAFÉ
Söndag 10 november
Tjugoförsta sön ef. 
Trefaldighet
Asklanda kyrka
10 EKUMENISK GUDSTJÄNST
Önskepsalmer, kyrkkaffe  
F. Stensman
Lena kyrka
10 MÄSSA Kyrkkaffe. J. Kesker
Kullings-Skövde kyrka
11 FAMILJEGUDSTJÄNST
Barnkören och Diskantkören.  
A. Stenermark
Algutstorps kyrka
17 KVÄLLSMÄSSA B. Hedlund
Algutstorp kyrkstuga
18 SÖKA OCH FINNA GUD I ALLT  
Eva-Karin Andersson, diakon 
Måndag 11 november 
Kyrkans hus 
09 MORGON FÖR MÄN

Tisdag 12 november
Kullings-Skövde kyrka
12 LUNCHMUSIK E. Jenderman 
Equmeniakyakan Fly
14.30 EKUM .GEMENSKAPSTRÄFF

Onsdag 13 november 
Asklanda församlingshem
16.30 LJUS I ASKLAN-
DA. Onsdagsklubbarna och 
barnkörerna inbjuder till mat 
och gemenskap. Insamling till 
Världens barn.
Asklanda kyrka
18 FAMILJEGUDSTJÄNST 
på temat“ljus”. Barnkörerna 
sjunger. J. Davidsson
Centrumkyrkan
18.30 ANDRUMSMÄSSA  
E. Särdquist
Kyrkans hus  
19.15 KYRKOFULLMÄKTIGE 
Torsdag 14 november
Kyrkans hus
10 SPRÅKCAFÉ
13.30 DIAKONIMOTTAGNING
14 ALLRUM
Lena församlingshem
11.45 ANDAKT
12 SOPPLUNCH
19 MITT-I-LIVET KVÄLL
“Din närvaro gör skillnad”  
Medvandrarna i Vårgårda 
berättar om deras arbete.
Asklanda kyrka
18.30 ANDRUMSMÄSSA
J. Davidsson
Fredag 15 november
Centrumkyrkan
16 DRAGET, 17 DRAGETGTJ.
A. Stenermark
Fullestad kyrka
18 VESPER

CENTRUMKYRKAN VÅRGÅRDA 
Söndag 17 november kl. 18.00

En musik- och berättarföreställning med  
Musikteater Unna som handlar om poeten och  

psalmboksförfattaren Lina Sandell.
Inträde 100 kr. Cidermingel från kl 17.00.

Arrangörer: Sv Kyrkan och Teaterföreningen
VÄLKOMNA!

ETT ÖGONBLICK I SÄNDER
Equmeniakyrkan

Lagmansholm
Musikgudstjänst 
med Herrljunga Brass

Söndag 10 nov. kl. 18.00

 Välkomna!

NYTT LEENDE 
– NYTT LIV

Ge en gåva | BG 900-2221 | Swish 900 2221

operationsmile.se

www.hjarnfonden.se

Stöd forskningen om Alzheimers sjukdom:
• Sms:a ”HF200” till 72901 så skänker du 200 kronor
• Personlig Givarservice 020-523 523
• Pg 90 11 25-5 eller Bg 901-12 55
• Swisha din gåva till 901 12 55

Hjälp oss att hålla fler minnen levande.


