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OK Alehofs årliga mark-
nad gynnades av vackert 
väder och drog mycket folk. 
Den utökade parkeringsplat-
sen räckte knappt till. Nytt för 
i år var en bytesmarknad för 
barnkläder. Behovet har upp-
stått genom den babyboom 
som skett i klubben. Varje 
måndag är det ”öppen försko-

la” i klubbstugan och på trä-
ningskvällarna trängs småt-
tingarna med de gamle.

En mängd saker hade 
skänkts till loppmarknaden 
och auktionen och de rönte 
stor efterfrågan. Auktionsför-
rättare var som vanligt Björn 
Sundelid.

Klubbmedlemmarna hade 

skänkt hembakat, grönsa-
ker och framför allt kanta-
reller till lotteriet. Tillsam-
mans med inkomsterna från 
växtloppis, vattenkast med 
mera blev det ett stort netto 
till klubbens ungdomsverk-
samhet.
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Lyckad marknad på Dammekärr

Söndagen den 9 september 
visas höstens första familjefö-
reställning för de små. ”Alla 
får åka med” heter den teater 
som visas i Ale gymnasiums 
tv-studio.

En liten flicka kör i sin 
blå lastbil. Hon tar med sig 
många passagerare; en hängig 
tomte, en grubblande gris, en 
pojke som ramlat, en frusen 
hund och en ledsen nalle. 
Tillsammans far de hem till 
flickans hus och har saftkalas.
Föreställningen ”Alla får åka 
med”, med teatergruppen 
Westbergs Teater & Nöje, 
bygger på Anna-Clara Tid-
holms bildbok för de minsta.
Den handlar om gemenskap 
och vikten av den enkla, var-
dagliga samvaron. Anna-

Clara Tidholm är en av Sve-
riges främsta barnboksförfat-
tare och illustratörer med en 
omväxlande och rik produk-
tion bakom sig. 

Föreställningen är ett sam-

arrangemang med Teaterför-
eningen i Ale.
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Familjeföreställning i Ale gymnasium

När Kammarkören VocAle drar igång med höstsäsongen satsar man på interaktion med besö-
karna. 

– Vi kallar det levande jukebox, säger organist Sabina Nilsson som har valt ut omkring 40 
sånger ur körens repertoar som man uppmanar församlingen att rösta på. 

Röstningen pågår till den 10 september och sedan sätts ”vinnarna” samman till en musik-
gudstjänst i Älvängens kyrka den 23 september klockan 18.

Vocale öppnar med önskekonsert
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Måndagar 10 september 
8 oktober och 5 november
klockan 09.30-ca12.00

Broderi är en konstform i ständig 
utveckling. Män och kvinnor i alla 
världsdelar, har i alla tider broderat 
och utsmyckat kläder med stygn.  
Prova fritt broderi! Nålen går helt fritt över tyget.  
Det kan t ex vara vanliga upp och ned-stygn, kedjestygn, 
stjälkstygn, langett, kråkspark eller franska knutar. Brodera fast 
små bitar av chiffontyg, tyll eller tunna färger. Blanda tjocka och 
tunna trådar om varandra och välj gärna starka färger. 
Ingen föranmälan - kom de tillfällen du kan.
Fika till självkostnadspris.

Inspireras av det fria broderandet! 

Brodericafé
i Skepplanda församlingshem

Ale Torg • 0303-22 94 70 
www.balancebar.se

Förrätter 58:-
Toast Balance • Turkisk bondsallad 

VarmrätterVarmrätter  fr.fr.99:-99:-
Laxfjäril m. kall limecréme • Fläskytterfilé med krämig potatisgra-
täng • Grillad entrecôte med kall bearnaisesås • Grillade Köttspett 

• Plankstek med bearnaisesås samt pepparsås 
• Balance hemmalagade hamburgare med klyftpotatis 

Till de små: Köttbullar med mos (49:-)

Sallader 89:-Sallader  89:-
Ceasarsallad • Grekisk sallad

Pasta 89:-Pasta  89:-
Africana • Carbonara • Vegetariana

Pizza fr. 79:-Pizza fr. 79:-
Mozarella • Hawaii • Kyckling • Mexicana • A Lá Balance

Efterrätter fr. 49:-Efterrätter fr. 49:-
Banan m. glass • Chokladpudding m. vispgrädde 

• Varm äppelpaj m. kall vaniljsås

• Ny Meny •• Ny Meny •

Nu har vi även Take away.Nu har vi även Take away.

Boka gärnaBoka gärna 
bord i förväg!bord i förväg!

Vi bjuder vuxna på lättdryck i samband 
med maten. Barn äter gratis i vuxet 

sällskap (tom 12 år). 

SöndagsmiddagSöndagsmiddag

Boka gärnaBoka gärna 
bord i förväg!bord i förväg!

För kännedom: Alkohol serverasFör kännedom: Alkohol serveras 
enbart tillsammans med matenbart tillsammans med mat

Gäller söndagsmiddag

Ale Torg • 0303-22 94 70 www.balancebar.se


