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ÄLVÄNGEN. Först kom 
Trio mé ström.

Nu har de lämnat 
över stafettpinnen till 
en kvartett tjejer från 
Älvängen.

Älvorna kallar de 
sig, vilka mimar, 
sjunger och dansar 
under Stig Karlssons 
ledning.

Ida, Julia, Ronja och Maja 
utgör Älvorna. Gruppen 
har fötts ur Stuffa-projektet 
på Madenskolan.

– Älvorna är en motsva-
righet till Trio mé ström, 
som jag hade i träning på 

Alboskolan under fyra års 
tid, förklarar Stig Karlsson.

Älvorna har redan hunnit 
med en del uppträdanden, 
bland annat på äldreboen-
den i kommunen.

– Det är väldigt uppskat-
tat när tjejerna stämmer 
upp i gamla slagdängor från 
60-talet, säger Stig.

I slutet av april kommer 
Älvorna att medverka på 
ortsutvecklingsmötet i 
Skepplanda. Ordföran-
den för det mötet är Kent 
Carlsson, som för övrigt 
givit gruppen dess namn.

JONAS ANDERSSON

Älvorna har fötts

Ida, Julia, Ronja och Maja är kvartetten som tillsammans 
bildar gruppen Älvorna. På bilden ses också dess ledare 
Stig Karlsson.

LOPPIS
ALE-GÅRDEN NYGÅRD

LÖRDAG  27/2-2010
LÖRDAG  27/3-2010
LÖRDAG  24/4-2010
TID KL 10.00-14.OO

BOKNING LOPPISBORD
ANITA 0520-662114

PRIS PER BORD 75 kr
Cafeteria fi nns

Spara annonsen

Sportlovsaktivitet
torsdag 18 och fredag 19 februari, kl 11-14

Slå rep med Bernt. Materialkostnad 10 kr.
Alla barn bjuds på saft och bulle.

Vuxna 50 kr (guidning)
Café och butik är öppna.

Repslagarmuseet i Älvängen
0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

SPORTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
16-17 februari kl 12-15

Fri entré. Materialkostnad 10:-
Tag gärna med eget glas.

Kvarnvägen 6 i Surte

ÄT 2 BETALA FÖR 1

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

AFTER 
WORK

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30M g - toto kkl: 11 - 14.3030
Fredag kl: 11 - 22Fr kl: 11kl 11 - 2- 2
Lördag kl: 13 - 22L kl: 13kkl: 13 - 223 - 222
Söndag kl: 13 - 20S kl: 13 - 20kl: 13 - 20

Varje fredag 17- 20

Fem gånger The King

En Elvistrio. Kent Rubensson, Henrik Hjorth och Roger Fredriksson är solister som också 
kan konsten att köra.

ÄLVÄNGEN. Elvis i sig 
är en odödlig legend.

Fem gånger kungen 
blir självklart oslag-
bart.

Kvällen på La Plaza i 
Älvängen i lördags blev 
ett långt stycke nos-
talgi.

Bandet Elvis X 5 kommer 
från Halmstad och består helt 
enkelt av fem entusiaster som 
för ett år sedan beslöt sig för 
att göra gemensam sak.
– Vi har otroligt kul ihop och 
gillar olika delar av Elvis re-
portoar så det är inga pro-
blem att fördela låtarna, säger 
Tommy Lindgren, gruppens 
talesman.

Elviskvällen på La Plaza 
var värd en större publik.

– Huvudsaken är att de som 
kommer blir nöjda och stäm-
ningen var tveklöst mycket 
bra. Det dansades ju riktigt 
flitigt, konstaterade Tommy 
Lindgren.

Av allt att döma kommer 
gruppen att göra ett nytt 
framträdande i Ale i april. En 
välgörenhetskonsert är pla-
nerad i Ale gymnasium och 
då tänker man även gästa La 
Plaza senare samma kväll.

Varför inte? Det kan ju 
aldrig bli för mycket Elvis...

INTE ENS PRINS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Kent Rubensson. Tommy Lindgren.


