
Att en ung kille med brin-
nande intresse för hiphop 
tilldelas kulturstipendium 
tillhör kanske inte vanlig-
heterna. I Ale kommun 
bestämde dock juryn 2006 
att ge stipendium till Gustaf 
Moberg, som är just en 
sådan person. Motiveringen 
var att ge honom möjligheter 
att fortsätta sin musikaliska 
nyfikenhet och experiment-
lusta. Nu har Gustaf och hans 

band fått besök av Mercies 
May, en etablerad hiphopare 
från USA. Tillsammans med 
honom har bandet repat och 
spelat på flera ställer runt om 
i Göteborgstrakten. 

Nu gör de också ett fram-
trädande på Ale gymnasium 
onsdagen 23/1. Det kommer 
att bli ett häftigt gig med 
grym hiphopkänsla. 

En konsert för alla som 
gillar hiphop och för de som 

vill ge sig chansen att uppleva 
denna växande underground-
musikrörelse.

Nästa vecka kan lokal-
tidningen presentera hela 
vårens kulturprogram, där 
väntar som vanligt många 
sevärda och underhållande 
arrangemang.
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Välkomna!

Ale-Skövde kyrka
söndag 27 jan kl 12.00

Gudstjänst
Präst: Åke Reinholdsson

Efter gudstjänsten serveras
Sopplunch i församlingshemmet till

självkostnadspris (ca20kr)

www.mittiale.se 
0303-332660

SStarrkärrtarrkärr -- Kilanda församlingKilanda församling
AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängenlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs kyrka
Söndag den 27 januari kl. 11.00

Psalmsångsgudstjänst
Tillsammans med kammarkören VocAle 
och instrumentalister sjunger vi några 

nya pärlor från vår psalmskatt.
Präst: Björn Nilsson

Älvängens kyrka
Söndag den 27 januari kl. 11.00

Familjegudstjänst
med dop

Sånggruppen Ung gospel sjunger
under ledning av Åsa Gunnervik

Präst: Andreas Pervik
Kyrkfi ka

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

Påminnelse

Filmen bygger på den första 
boken i Philip Pullmans omtalade 

fantasytriologi Den mörka 
materian. Huvudpersonen är 

11-åriga Lyra som kanske kan ha 
världens öde i sina händer genom 
den så kallade guldkompassen, en 

magisk vägvisare till sanningen.

Kommande

www.alefolketshus.se

Elizabeth
The Golden Age

Söndag 20/1 kl 18.00
Från 15 år. Entré 70 kr.

Guldkompassen
Söndag 27/1 kl 18.00

Från 11 år. Entré 70 kr.

LE KOMMUNA

Föreläsningar för föräldrar 
och andra viktiga vuxna.

Våren
2008

”Ett annorlunda 
tänkande”

Lotta Abrahamsson, lärare 
föreläser om att växa upp 

med ADHD/Aspergers syndrom

6 februari kl 18.00-21.00
Ale Gymnasiums teaterlokal
Pris: 50:- för en och 80:- för två

Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge

”Den oumbärlige 
pappan”

Åke Högberg, författare och 
psykolog om den förändrade 

mans- och papparollen.

28 februari kl 18.30-21.00
Ale Gymnasiums teaterlokal

Pris: 50:-
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge

”Barns lek 
och utveckling”

Anette Hansson, specialpedagog 
föreläser på ett inspirerande och tanke-
väckande sätt om den fantastiska ut-
vecklingsresa som barnet gör, en resa

där leken är oerhört viktig. 

12 mars kl 18.30-21.00
Medborgarhuset, Alafors

Pris: 50:-
OBS! Gratis för föräldrar inskrivna 

vid MVC/BVC

”Att fostra med kärlek, 
respekt och gränser”

Björn Lindell, beteendevetare och 
författare. En jordnära och praktisk 

föreläsning som kan appliceras i 
vardagen

3 april kl 18.30- 21.00
Ale Gymnasiums teaterlokal

Pris: 50:-
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge

”Håll kärleken 
levande”

- eller när två blir tre eller fl era

C-O Evers, författare föreläser 
på ett underhållande sätt om 

kärleksrelationens utvecklingsresa. 

23 april kl 18.30-21.30
Medborgarhuset, Alafors

Pris: 50:-
OBS! Gratis för föräldrar inskrivna 

vid MVC/BVC

 

Hip-hopkonsert på Ale gymnasium

Hiphopare Mercies May från 
USA gästar Ale på onsdag 
tillsammans med Gustaf 
Moberg, kulturpristagare 
2006 i Ale kommun.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. Välkommen!
1 tim. behandling 300:-

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm
Företagsmassage (F-skatt)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68 • Alkaliev 5c, Bohus


