
alekuriren  |   nummer 46  |   vecka 52  |   200934

Ät 2 betala för 1

God Jul & 
Gott Nytt År!

Varje fredag kl. 17-20

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

Sön 27 dec kl 18
Entré 80:- Från 15 år

Vi bjuder på lite mingel 
från 16.30.

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Luftslottet som 
sprängdes

Den tredje och avslutande delen i 
Millenniumserien tar vid där Flickan 

som lekte med elden slutade. 
Lisbeth Salander försöker bli fri från 
anklagelserna mot henne. Samtidigt 

som Mikael Blomkvist gräver i 
Salanders dolda förflutna och 

kommer snart sanningen på spåren.

Alvin & Gänget 2
Sön 9 jan
kl 15.00

Matiné

Välkomna!

LÖDÖSE. Maskrosens 
fritidshem och Lödöse 
Museum har haft ett 
givande samarbete 
under hösten.

En eftermiddag i 
veckan har barnen 
befunnit sig på museet 
för diverse roliga akti-
viteter.

I torsdags var det 
säsongsavslutning med 
dropp-in-fika.

Museibesökarna är i regel 
betydligt äldre än barn i låg-
stadieåldern. För att även 
den yngre generationen ska 
lockas av museets verksam-
het har ett samarbete pågått 
under hela hösten mellan 
Maskrosens Fritidshem och 
Lödöse Museum.

– Varje torsdagseftermid-
dag har vi besök museet där 
pedagogerna tagit hand om 
oss på ett förträffligt sätt, 
säger Jeanette Hultberg 
som arbetar på Maskrosens 
Fritidshem.

Ett 50-tal barn i åldern 6-
10 år har sysselsatts med olika 
typer av pyssel. De har fått 
göra sköldar, bivaxljus och 
gammaldags pepparkakor.

– Pepparkakorna serve-
rade vi på torsdagens dropp-
in-fika samt lussekatter som 
barnen också bakat. Föräld-
rarna lät sig väl smaka och 
det blev en riktigt festlig 
stund på museet, säger Jea-

nette Hultberg.
Samarbetet kommer att 

fortgå under våren, vilket 
Jeanette Hultberg välkom-
nar.

– Barnen tycker det är 
jätteroligt att få komma till 
museet och det skadar inte 
med lite miljöombyte.

Samarbete mellan Maskrosen 
och Lödöse Museum
– Och i torsdags bjöds föräldrarna på fika
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Marie Schmidt från museet hjälper barnen att göra ljus av vax.

Andreas, 7 år, tar en paus 
och njuter av en god fika på 
Lödöse Museum.

Kevin, Oliver, Jonas, Anton och Joel leker med sköldar och 
svärd på Lödöse Museum.

Miranda Kourmadias, 9 år, och Elina Larsson, 8 år, tar en titt 
på gamla Lödöse.

På stora scenen:

Lajv
På lilla scenen: 
Duon
DJ: Tompa
Supé från 19.00 
Efterinsläpp från kl. 21.00 
Åldersgräns 23 år

Hartsa dansskorna och leta fram 
 paljetterna! Fredag 25 december är det 
åter dags för Cat Club på Fars Hatt. 
Två scener med levande musik och två 
dansgolv med svängrum för såväl nya 
som gamla disco moves.

Vill du slippa kö, kom i tid!

Varmt välkommen till en kul kväll!

Fira juldagen på 
80-talsvis!

Tel. 0303-109 70    www.farshatt.se
Nästa Cat Club kör vi 29 januari. Då står Drängarna på scen.


