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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Kommande

Michael Jacksons

This Is It
Sön 29 nov kl 18

Entré 80:- Barntillåten

Matiné. Sön 6 dec kl 15

Lilla Spöket Laban 
4 Bullar o Bång

Sön 6 dec kl 18

Så Olika
SURTE. Gruppen Stråf gläder 
oss i novembermörkret med 
en personlig konsert på Glas-
bruksmuseet i Surte nu på 
torsdag. Det är höstens andra 
konsert i serien ”Musik på 
Museet”. 

Den sjungande stråkkvartet-
ten Stråf är unik, på flera sätt. 
Ingen annan ensemble kan så 
naturligt och fulländat väva 

samman den klassiska stråk-
kvartettens ljudbild med solo- 
och stämsång av vackraste slag. 
Och få kan vara så självklart 
närvarande inför en publik.

Medlemmarnas ursprung 
i den banbrytande sceniska 
sångensemblen Amanda är 
knappast förvånande. Musi-
kanterna känns också igen från 
flera andra konstellationer som 

framträder för såväl vuxna som 
med olika föreställningar för 
barn.

Med påtaglig musikglädje 
och en finstämt tilltal presente-
rar de ett spännande, innerligt 
och varmt program. Det blir 
klassiskt, visor, julstämning och 
kanske även någon schlager i 
nytt arrangemang för stråk och 
sång.

Medlemmarna i Stråf är 
Sanna Källman, sopran, cello, 
Åsa Johansson, alt, violin, 
Tobias Edvardson, tenor, viola 
och Francis Shaughnessy, bas, 
violin.

Konserten arrangeras av Ale 
kommun i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan och 
Musik i Väst.
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Stråkkvartett gästar Glasbruksmuseet

Skepplanda kyrkliga samfällighet

NYVALDA 
FULLMÄKTIGE
Mandatperiod 2010-2013

sammanträder

Torsdag 3 december kl 19
Ale-Skövde församlingshem

Leif Andersson
Lödöse och Skepplanda-Hålanda

församlingar
www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94
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Lovsång
Undervisning

Älvängens blåblå kyrka
27 november

19.00
Arrangeras av kyrkorna i Älvängen

Gratis

fika

Kyrkofullmäktige för

SKEPPLANDA-HÅLANDA 
FÖRSAMLING

Mandatperiod 2010-2013
sammanträder

Torsdag 3 december kl 20
Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson

ALVHEM. Under den 
gångna helgen arrangerade 
Ale Slöjdare julmarknad på 
Kungsgården.

Magasinet var vackert 
pyntat och glöggdoften 
förhöjde julstämningen.

Det gjorde dock inte 
väderleken.

Solsken och tio grader varmt 
på lördagen fick inte bara hant-

verksintresserade att bege sig till 
Kungsgården. Trots att alma-
nackan visade 21 november var 
det många golfare som passade på 
att ta sig en runda. Söndagen bjöd 
bara regn och blåst och då var in-
omhusaktivitet att föredra.

Sälja alster
I det gamla magasinet bredvid 
klubbhuset hade Ale Slöjdare 
ordnat med julmarknad. Några 
av föreningens medlemmar fanns 
på plats för att visa och sälja sina 
alster. Ett utmärkt tillfälle för den 
som ville lösa julklappsbekymmer 
i god tid för dopparedagen.

– Det är en underbar miljö här 
uppe och att ha julmarknad i ma-
gasinsbyggnaden skapar en speci-
ell atmosfär, säger Lisbeth Karl-
berg.

Ale Golfklubbs juniorkommit-
té skötte korv- och hamburger-
grillningen. På plats fanns också 
Kent Carlsson från Teatervinden 
för att marknadsföra Guldtun-
nan, som kommer att ha urpre-
miär just på Kungsgården i juni 
nästa år.

– Biljettförsäljningen går fint. 
Premiärföreställningen är utsåld 
sedan länge, säger Kent Carls-
son.

Julmarknad med Ale Slöjdare

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Slöjdare arrangerade jul-
marknad på Kungsgården i 
Alvhem den gångna helgen. 
Gerd Pettersson fanns på plats 
och sålde bland annat alster i 
ull.

Ewa Carlsson och Lisbeth Karlberg serverade glögg och pepparkakor.

Kent Carlsson fanns Kent Carlsson fanns 
på plats.på plats.

I lördags bjöd Missionskyrkan i Älvängen in till Julbazar. Hant-
verk, miniauktion, kaffeservering och lotterier stod på program-
met. I anslutning till bazaren hölls också en andakt.

Julbazar i Missionskyrkan
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