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– Det känns bra. Det var 
sex år sedan senast, men nu 
är det alltså dags igen. Det 
är på allmän begäran som 
vi arrangerar denna spel-
mansträff och det är samti-
digt ett led i parkens 70-år-
sjubileum.

Varför har det dröjt sex 
år?

– Vi kände att vi var 
tvungna att bygga ut vår par-
kering. Nu är det gjort och 
därför var det läge att upp-
repa succén från 2002.

Hur ser programmet 
ut?

– Spelmansträffen invigs 

på fredagseftermiddagen av 
Ahlafors IF:s ordförande, 
Thore Skånberg, och som 
en del av ceremonin blir det 
allspel på scenen. Kvällen 
fortsätter sedan med buska-
spel och dans till Trippix or-
kester. Lördagens program 
är späckat med många duk-
tiga musiker, durspelsmäs-
taren Lars Karlsson, Spel-
manslaget Kafferast, Mona 
och Spelfinkarna, Jörgen 
Hansson med flera.

Hur många besökare 
förväntar ni er?

– Förra gången kom cirka 
500 personer, uppdelat på 

två dagar. Jag vill inte spe-
kulera i någon publiksiffra, 
men intresset verkar i alla fall 
stort. Vi har annonserat och 
affischerat flitigt och vi vet 
att man brukar åka långvä-
ga för den här typen av ar-
rangemang.

Vad har du beställt för 
väderlek?

– Regn vill vi definitivt 
inte ha. Jag hoppas givet-
vis att högtrycket håller i sig 
och att vi får lika fint väder 
som förra gången vi arrang-
erade spelmansträff i Furu-
lundsparken.

JONAS ANDERSSON

...Åke Johansson, ansvarig för Furulundsparken i Alafors.

Hur är läget inför helgens spelmansträff?

Hallå där...

ALE SCHACKKLUBB
NU BÖRJAR HÖSTSÄSONGEN!

Onsdagen den 3 sep kl 18.30
drar vi igång 

i Älvängens Folkets Hus.
(Busshållplats Parkvägen finns i anslutning till lokalen).

Schackklubben hälsar alla varmt 
välkomna: tjejer och killar, gamla och 

unga, nybörjare som erfarna. 
Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.

Varmt välkomna!

Titt in
Måndagsgemenskap

Var: Skepplanda 
församlingshem

När: kl 09.30-11.30
8 september

6 oktober
10 november

www.skepplandaforsamling.nu

Ta med handarbete 
du har på gång 
och tillsammans 
inspirerar vi 
varandra till stora 
och ibland små 
förändringar av 
hantverket.

KLIPP UR 

ANNONSEN!

-  annonseras 

endast denna 

gång!!

Samarrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan 
och Folkhälsorådet i Ale.

VÄLKOMNA!

Gymnastikföreningen 

FriskaFlickor
Start v38 måndag 15/9 2008 kl 19

Gymnastiksalen, Alafors skola

Lättgympa
Ledare Guda Aili
Tel: 0303-74 13 28

Välkomna!

I en brytningstid i modern 
historia, när landsbygd 
byttes mot stad, träffar vi 
en samling människor som 
både längtar bort och vill 
förvalta sitt arv. Plocka 
potäter i kostym heter den 
teater som visas i Skepplanda 
bygdegård onsdagen den 17 
september.

Friktioner och visioner 
blandas friskt medan dryck-
esvarorna flödar och skogar 
sups bort. På ett humoris-
tiskt vis skildras våndan att 
ta över gården eller möjlig-
heten att göra lyckan i stan. 
Under ytan puttrar kärleken 

och vi ställer oss frågan; Ro-
mantiserar vi över en svun-
nen tid bland loppisfynd och 
diabilder, eller har landsbyg-
den djupare rötter i folksjä-
len än vi anar?
Stefan Lindberg har skrivit 
en komedi för Regiontea-
ter Väst om ett Västsverige i 
förändring. OIof Lindqvist 
som själv är bördig från 
Alingsås, regisserar denna 
föreställning.

På scen: Jan Coster, Mi-
chael Engberg, Vikto-
ria Folkesson, Rebecca 
Hayman, Peter Lorentzon 
och Bo G Lyckman. Ar-

rangör är Tea-
terföreningen 
i Ale.      ���

Plocka potäter i kostymPlocka potäter i kostym
– Kärleksfull skröna om ett tidigt 60-tal

Film är större än TV!

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

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Kommande

www.alefolketshus.se

När ”Mamma Mia!”-succén nu 
sprider sig över biograferna, är 

det ett gäng glada amatörer som 
tar sig an ABBA:s mest älskade 
låtar. Resultatet är en charmigt 

opolerad komedi med ett – givetvis 
– strålande soundtrack.

Mamma Mia
Söndag 7/9 kl 18.00

Kassan öppnar 16.30. 
Barntillåten. Entré 70:-

Indiana Jones
och Kristalldödskallens Rike

Söndag
14/9 kl 
18.00

Från 11 år. 
Entré 70:-

En cirkusfest för alla åldrar �
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De 50 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
söndag 14 september kl 15.00 på Idrottsplatsen i Nödinge.

Så här gör du:
Jämför bilderna ovan och hitta de fem fel som fi nns i den högra bilden. Ringa in felen tydligt och sänd in 
hela annonsen till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen. Ange namn och adress Vi måste ha 
svaren senast den 5 september. Märk kuvertet ”Finn Fem Fel”. Vinnare presenteras i Alekuriren vecka 37.

FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda 
senast 5 september

Namn

Adress 

Postadress 

Hedersomnämnade 
till David Färdmar
Filmaren, David Färdmar, 36, från 
Skepplanda var nominerad till Guldfisken på 
Jönköpings filmfestival. Guldfisken tilldelas 
bästa kortfilm. Juryn erkände att uppdraget 
var särskilt svårt detta år och i söndags när 
utslaget kom hade de därför tagit beslut om 
ett nytt pris. Detta hederspris gick till David 
Färdmars kortfilm Love, som därmed blev 
utan Guldfisk men inte utan pris. Juryns moti-
vering till hedersomnämnandet var: "För en 
gripande film med viktigt budskap och starkt 
skådespeleri". Filmens huvudroll spelas av 
tidigare alebon, Adam Lundgren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-


