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Entré inkl. kaffe i pausen: 100 kr

Biljettförsäljning fr.o.m 1 okt  
tel 0303-337030 eller 337522

Fredag, lördag 9-10 november kl 19
SKEPPLANDA BYGDEGÅRD

SKEPPLANDA SPELMANSLAGET
HEMBYGDSFÖRENING KAFFERAST  

Underhållning ~ Tävling
Allsång ~ Dans

Musikkvällar
 med Kafferast

Med temat natur ställer Surte 
Fotoklubb ut fotografier från 
när och fjärran. Utställning-
en In Natura speglar bred-
den av klubbens medlemmar 
med mycket bra resultat.

Surte Fotoklubb grunda-
des 1961 har ca 40-talet mer 
eller mindre aktiva medlem-
mar med vilt skiftande foto-
grafiska erfarenheter, från 
heltidsverksamma proffs 
till glada semesterknäppa-

re. Naturfotografin har varit 
klubbens dominerande in-
riktning, men på senare tid 
har flera utav medlemmarna 
börjat söka sig till bredare 
bildskapande samtidigt som 
digitala bilder har blivit allt 
vanligare.

12 fotografer
I denna utställning får vi se 
mycket vackra bilder av 12 
fotografer. Utställningen 

pågår till den 6 november.
Ni som får mersmak kan  

komma till en bildförevis-
ning onsdagen den 17 ok-
tober då ännu fler utav foto-
klubbens alster visas.
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Fotoutställning på Repslagarmuséet

Söndagen den 
7 oktober in-
viger Surte 
Fotoklubb sin 
utställning på 
Repslagarmu-
seet i Älväng-
en.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

DIE HARD 4.0
Med Bruce Willis m. fl.

Söndag 30/9 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 15 år.

Påminnelse

Ciao Bella
Med Poyan Karimi, 
Chanelle Lindell, 

Oliver Ingrosso m.fl.

Söndag 7/10 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 11 år.

Ett stort Tack!Ett stort Tack!

Tack till er alla, ortsbor, politiker, 
företagare och andra besökare som 
trotsade väder och vind och gjorde 
vår invigning till en minnesvärd fest!

Ert stöd behövs!

Föräldrar, barn och personal på 
Kooperativet Barnkullen i Hålanda.

ÄLVÄNGEN. Upplev Naturen med inle-
velse och passion för det spännande 
och sköna. 

Surte Fotoklubb ställer ut på Rep-
slagarmuseet i Älvängen med början 
nästa söndag, 7 oktober.


