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NYÅRSSUPÉ MED DANS Pris/kuvert 795:-
NYÅRSPAKET Från 1.750:-
Enkelrum eller del i dubbelrum
Kaffebuffé från kl 14.00
Välkomstdrink från kl 18.30
Sylvestersupé, tre rätter, från kl 19.00
Brunch kl 9.00–12.00 på nyårsdagen

Dansa in det nya året med

Välkommen!

Gammaldags Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 13 dec kl 11 - 15
Julmusik, Ales Lucia, tomte, kaffe, våfflor,
glögg. Fin blandning av hantverkare, 
föreningar och produkter
Fri entré

Välkomna!

K U L T U R F Ö R E N I N G E N  BRUKSONGAR
Arrangör:

Då Aktiva Seniorer sam-
lades till månadsmöte i no-
vember var dagens gäst en i 
högsta grad en aktiv senior. 
Nämligen Leif ”Loket” 
Olsson, känd som före detta 
handbollsdomare, konferen-
cier och programledare i TV.
En stor del handlade na-
turligtvis om Bingolotto. 
”Loket” återgav med stor in-
levelse samtal med olika vin-
nare.
En sådan var damen som 
bodde i en tvårummare och 
vann ett biljardbord. Till sin 
stora lycka fick hon bordet 
utbytt mot mat. Hela tiden 
fick vi uppleva ”Lokets” för-
måga att samtala med män-
niskor i olika situationer. 
Att Bingolotto med Lotta 
är bättre än tidigare och att 
”det har börjat ta sig” var 
”Lokets” uppfattning om 
programmet i dag.

Som prov på sin musi-
kaliska sida framförde han 
”Den gamla dansbanan”. 
Lennart Thorstensson ack-
ompanjerade på dragspel och 
många sjöng spontant med. 
Sången är skriven av Ove 
Köhler från Hemsjö, platsen 
där dansbanan ligger.

Både Ulvsmålafestivalen, 
en festival för religiösa dans-
band, och en psalmfestival 
på Liseberg har ”Loket” del-
tagit i. Vi fick höra honom 
pratsjunga i ”Har du kvar din 
barnatro”.

Att han är en utmärkt his-
torieberättare fick vi verk-
ligen uppleva. Skratten var 
många och långa.

Hela tiden kände vi att 
Leif ”Loket” Olsson har 
hjärtat på rätta stället. Därför 
blev också slutnumret ”Man 
skall leva för varandra”. Av-
tackad med blommor hastade 
han iväg till Bingo på gamla 
Grand Bazar, för att rycka 
upp den lite.

Insamlingen på oktober-
mötet gav 2 164 kronor till 
Barncancerfonden. Nytt 
programblad kommer i 
mitten av januari.

Så var detta möte, där 
vi motionerat våra skratt-
muskler rejält, till ända.

Inga Isaksson

I torsdags höll PRO Ale Norra kvartalsmöte i Medborgarhu-
set. Medlemmarna välkomnades med varm glögg och sång-
framträdande. Efter avslutade mötesförhandlingar gjorde 
Ales luciakandidater entré och framförde ett knippe vackra 
julsånger. Senare dukades det upp med jultallrik och kvällen 
avrundades med dans till tonerna från Scandix Duo. Lotte-
ridragning och kaffedrickande var andra givna inslag denna 
trivsamma decemberdag i Alafors.

Foto: Jonas Andersson

Leif ”Loket” Olsson 
hos Aktiva Seniorer

Starrkärrskretsen av Röda 
Korset har haft sin årliga 
höstbasar, denna gång i 
Starrkärrs församlingshem. 

Det kom många besökare 
som köpte lotter, hembakat 
bröd, brynost, blommor, 
tomtar och mycket annat. 
De flesta passade också på 
att ta en fika med bröd som 
givetvis var hembakat.

Många hade stor tur i lot-
terierna och några med spe-
ciell tur vann flera gånger.

Vi hade ett särskilt lotteri 
för barn med fler vinst- än 
nitlotter och det var många 
glada barn som fick välja 
bland vinsterna.

I det stora lotteriet med 
lotter som sålts före basa-

ren var högsta vinsten ett 
enormt vackert handarbete. 
Det är en stor duk, ett 
konstverk i underbara färger, 
som en av våra medlem-
mar har gjort och som tagit 
mer än ett år att sy. Duken 
vanns av Ingegerd Nilsson, 
en trogen köpare av Röda 
Korsets lotter. (När hon 
köpte lotterna sa hon att hon 
aldrig vinner)!

Ett stort tack till alla våra 
sponsorer och alla som på 
olika sätt hjälpt oss att nå 
höstens resultat, ca 30 000 
kr! Vi tackar också Starrkärrs 
församling som lånar ut sina 
lokaler till vår verksamhet!

Pengarna från basaren 
kommer att skickas till 

insamlingen ”Världens 
barn”.

Starrkärrs Rödakorskrets
Styrelsen

Ingegerd vann högsta vinsten!

Leif ”Loket” Olsson gästade 
Aktiva Seniorer.

Julfirande hos PRO Ale Norra

Mattias Johansson fick upp-
leva en mycket ovanlig rå-
djursjakt i söndags. Matti-
as har varit ute på många rå-
djursjakter, men har aldrig 
stött på ett rådjur som det i 
helgen. På söndagskvällen 
bestämde han sig Mattias 
för att gå ut och pyrscha på 
rådjur, så han tog bössan på 
ryggen och smög sig upp till 
sitt jakttorn som ligger en bit 
från huset. När han nästan var 
framme fick han höra att han 
inte var ensam i skogen utan 
en gren gick av varpå ett djur 
sprang loss.

– Jag tänkte för mig själv 
att det var den chansen det. 
Men jag var inte så långt 
ifrån mitt torn, så jag tänkte 
jag kunde smyga upp för att 
se om djuret sprang ut på ve-
teåkern. Väl uppe fick jag syn 
på ett rådjur som såg lite kon-
stigt ut i skallen. Först tänkte 

jag att det var en bock som 
inte tappat hornen än, berät-
tar Mattias och fortsätter:

– När jag tittade i kikarsik-
tet fick jag se ett rådjur med 
perukhorn. Ett perukhorn 
är en ovanlig sjukdom som 
rådjuren kan få, då hornen 
växer hela tiden och till slut 
går ner över ögonen så att 
djuret blir blint, vilket oftast 
leder till att rådjuret går en 
plågsam död i slutet.

Mattias bestämde sig 
ganska fort för att avliva rå-
djuret, så efter avlossat skott 
gick rådjuret ungefär fem 
meter innan det föll ner mot 
marken. 

– Väl framme fick jag 
nästa överraskning, Det som 
jag trodde var en bock var en 
get. Ett ovanligt möte minst 
sagt, avslutar Mattias Johans-
son Lödöse.

JONAS ANDERSSON

Ovanlig jakt för Mattias 
Johansson i Lödöse

Mattias Johansson från Lödöse fick uppleva en minst sagt 
ovanlig jakt förra söndagen. I kikarsiktet fick han se ett 
rådjur med perukhorn. 

JULFEST
Starrkärr Kilanda 

hembygdsförening anordnar

i Starrkärrs bygdegård
måndag 29 dec kl 17.00

Gröt & skinka, kaffe & dopp, lekar 
Kostnad 100:-

Anmälan senast 20 dec till:
Margareta 0322-63 73 57

alt. 070-205 49 28

Hjärtligt
välkomna!

Jul med 

Stefan Ljungqvist & 
Kungälvs manskör

Trumpetsolist Jonas Karlsson

20 dec kl 18.00 
i Mimers Hus, Kungälv

Hela behållningen går oavkortat till 

Barncancerföreningen i Västra Sverige

Biljetter köpes i receptionen i 

Mimers Hus 0303-23 82 01


