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LÖDÖSE. Augustimu-
siken på Ljudaborg är 
slut för den här gången.

Cirkus Miramar satte 
punkt i onsdags.

Ett 60-tal personer 
tog del av säsongav-
slutningen.

Augustimusik på Ljudaborg 
började lite trevande, men 
tog ordentlig fart de två sista 
veckorna. Öbarnas framträ-
dande förra onsdagen var 
magnifikt och avslutningen 
med Cirkus Miramar var inte 
på något sätt sämre.

Cirkus Miramar bjöd på 
samhällskritisk vispop, med-
ryckande musikaliska toner 
och en rakt igenom avslapp-
nad stil. Publiken uppskat-

tade vad de fick höra och 
applåderade taktfast för att 
få lyssna till extranummer av 
bandet.

Den fina väderleken med-
förde att även onsdagens 
konsert kunde genomföras 
på utomhusscenen, precis 
som planerat.

Arrangör för Augustimu-
sik på Ljudaborg har varit 
Stödföreningen för Lödöse 
Museum, Kultur- och fritid 
i Lilla Edets kommun samt 
Studieförbundet Vuxensko-
lan.

Cirkus Miramar satte punkt på Ljudaborg

I LÖDÖSE
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Cirkus Miramar var sist ut på Ljudaborg den här sommaren. 
Ett 60-tal personer kom för att lyssna till onsdagens kon-
sert i Lödöse.

Publiken uppskattade musiken som serverades.

Fanny Carlsson, född den 3 september 1909 i Rished, Alafors, Starrkärrs församling. Hon 
var hemmadotter i syskonskara av fyra pojkar och två döttrar i familjen Sofia och Jonatan 
Larson, känd som ”Urmakarns i Rese”.

Fanny flyttade sedan som nygift till Surte och har därifrån tre barn bosatta i kommunen. 
Hennes stora intresse i livet har varit trädgård och handarbete. Under flera år deltog hon i 
kyrkans sykrets. Fanny har alltid funnit stor glädje i att vistas i skog och mark, ofta i säll-
skap med hundarna som varit kära fyrbenta vänner.

Idag vistas Fanny med omvårdnad på Fridhem efter en olycka. Barnen gör dagliga besök 
för att försöka göra dagen lite ljusare och återgällda den omsorg hon haft om dem.

Fanny firar sin 100-årsdag nu på torsdag.

Fanny Carlsson fyller 100 årFanny Carlsson fyller 100 år
– Firas på Fridhem i Surte

6 september kl.17 Surte kyrka, 

pianoafton
Kantor Vladimir Masko spelar klas-
siska pärlor. Musik av Mozart,Haydn, 
Mendelssohn, Pettersson-Berger, 
Mussorgskij, Rachmaninov

Onsdagsträff
start 9 september
Nödinge församlingshem kl. 13.00
”Lokala förmågor”

16 september kommer
Renny Olausson – ”Kryssning från Dubai”

Måndagsträff
start 14 september
Surte församlingshem 14.00 
Renny Olausson – ”Kryssning från Dubai”
Kaffe och gemenskap

ALPHA
– En chans att utforska 
meningen med livet
Söker du svar på dina frågor?
En Alpha-kurs ger dig möjlighet 
att diskutera och utforska grunderna i den 
kristna tron. Under 10 tillfällen träffar du 
andra nyfi kna i en avspänd miljö där inga frå-
gor är för svåra... eller för lätta.
Startar i Nödinge den 21 september och i 
Surte den 15 september.
För mer info och anmälan ring: Harry H. 070-
765 78 35, Reine B. 073-981 49 05, Göran A. 
070-69 27 16. Följ med på en upptäcktsresa!

Kyrkval den 
20 september
Hos oss kan du förhandsrösta!
Surte församlingshem. 
7-11, 14 september har vi öppet 09.00-12.00 
Har även kvällsöppet den 7 och 14 september 
kl. 17-20 

Välkomna!

LILLA EDET. Visserligen en 
del regn, men ändå hög-
tryck på Edetfestivalen.

Besökarna strömmade till 
i massor och arrangören, 
Lions Club Lilla Edet, hade 
all anledning att vara belå-
ten med utfallet av evene-
manget.

– Endast några hundra 
färre än i fjol då det var 
publikrekord. Vi är jät-
tenöjda, säger Joakim 
Molin.

Edetfestivalen är årets stora hän-
delse i Lilla Edet utan konkurrens. 
Ett varierat programutbud bidrar 
till att locka folk i alla åldrar.

– Humöret var verkligen på 
topp hos alla festivalbesökare, 
säger Joakim Molin.

Cirka 1 000 personer kom för 
att dansa till Streaplers på fredags-
kvällen. Cirka hälften så många 
fanns på plats i restaurangtältet 
dagen därpå då ”Småstjärnorna” 
svarade för underhållningen.

Precis som i fjol var det mest 
tryck på lördagskvällen. 1 250 
personer räknades in när Wik-
toria Nilsson och bandet Good 

News intog scenen.
Loppis, lotteri, karusell och 

löpartävlingen Edet Runt var 
några av de aktiviteter som också 
inrymdes i Edetfestivalen, som i 
år firade 10-årsjubileum.

Högtryck på Edetfestivalen

Grattis
Kerstin Ljungkvist, Alafors, 

som vann presentkort 
från Happydays.

Populära Streaplers underhöll på 
fredagskvällen. 

Det gick som en dans för 
Edetfestivalen i år också. 

Mycket folk kom för att 
roa sig i dagarna två.

PÅ FESTIVALEN
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