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HöstlovsaktiviteterHöstlovsaktiviteter
Glasbruksmuseet SurteGlasbruksmuseet Surte

Måla på glas.Måla på glas.
Tisdag-onsdag 28-29 oktober, 13-1Tisdag-onsdag 28-29 oktober, 13-166

Materialkostnad 10 krMaterialkostnad 10 kr.. Fri entréFri entré
Ta gärna med egen burk, flaska eller glasTa gärna med egen burk, flaska eller glas
Enklare glas och glasskivor finns att köpa.Enklare glas och glasskivor finns att köpa.

Repslagarmuseet ÄlvängenRepslagarmuseet Älvängen

Slå rep med BerntSlå rep med Bernt
TTorsdag-fredag 30-31 okt kl 11-14orsdag-fredag 30-31 okt kl 11-14

Museet bjuder på saft o bulle till barnenMuseet bjuder på saft o bulle till barnen
Materialkostnad 10 kr. Fri entréMaterialkostnad 10 kr. Fri entré

(Guidad tur normalpris)(Guidad tur normalpris)

VVälkomna!älkomna!
Hjärtligt välkomna!

Kom och mingla i nya spa-avdelningen med champagne och tilltugg.

Spa-premiär
25/10 kl. 13-16 på Andrum Spa 

Härliga spa-erbjudande!

Andrum
Helena Urdal  0733-81 49 64

Inti-Friskvård
Moniqa Torstenson  0733-46 17 42

Ammi W:s Friskvård 
Ammi Westlund 0704-54 77 90

Bert Gren 
Leg psykolog, Leg psykoterapeut 0705-49 47 98

Må bra i kropp & själ

Torggatan, Älvängen
www.andrum.in

10-kort 

INFRARÖD 
BASTU
Kurbehandling.

Ord  pris 2.500:-

NU
1.500:-

SPA 
DELUX

Bodyscrub,inpackning,
aromabad,oljemassage.

Ord  pris 1.500:-

NU
900:-

ANSIKTS-
KUR

Ord  pris 450:-

NU
300:-

Gäller endast  bokning på plats 
premiärdagen 25/10 2008.

Lyckad jubileumskonsert av Larmet

Göran Mårtensson är sedan många år dirigent för blåsorkestern Larmet som bjöd in till jubileumskonsert i lördagskväll i 
Älvängens smyrnakyrka.

ÄLVÄNGEN. Det var en 
utmaning som heter 
duga. 

Samtidigt som TV4 
och SVT konkurrerade 
om tittarna med starka 
underhållningsprogram 
bjöd blåsorkestern 
Larmet in till jubileum.

De som slet sig från 
rutan fick sång, musik 
– och underhållning.

Smyrnakyrkan i Älvängen 
fick besök av en 30-års firan-
de blåsorkester i lördags kväll. 
Dirigent Göran Mårtens-
son hade hjälp med konfe-
rencierskapet av Kent Carls-
son. Tillsammans lotsade de 
oss genom jubileumskonser-
ten som bjöd på variationsrik 
musikunderhållning.

Larmet startades av mu-
sikläraren, Sone Dalnäs, i 

Skepplanda. Från början var 
det en gitarrensemble bestå-
ende av lärare på Albosko-
lan.

– Men så fick han för sig att 
det skulle låta lite mera och då 
var det roligare med en blås-
orkester. Han omvandlade gi-
tarrensemblen till blåsorkes-
tern Larmet. Det var modigt 
gjort eftersom flera av med-
lemmarna knappt visste i 
vilken ända de skulle blåsa 
i, berättar Göran Mårtens-
son och menar att orkestern 
under ett antal år mest var 
känd för att det inte lät sär-
skilt bra.

Det gjorde det däremot 
i lördags. 30-åringen har 
mognat och tillsammans med 
solist Cissi Karle lät det rik-
tigt pampigt. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Fick 60 personer att lämna teven på lördagskvällen– Fick 60 personer att lämna teven på lördagskvällen

Cissi Karle var kvällens solist.


