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EN KVÄLL I

Alf
Robertsons

anda

TILL MINNE AV ALF
Hustru Monica Robertson och Alfs ständige 

vapendragare i musik, Olle Olsson, bjuder på 
en resa i ord och ton samt minnen från 

Alfs händelserika liv.

Skepplanda Bygdegård 
tisdag 23 mars kl 19:00

Entré 100:- /pers.
Ring för info tel 0735-35 16 58

SURTE. Povel Ramel-äls-
karna är att gratulera. Tors-
dagen den 11 mars tolkas 
hans musik på Glasbruksmu-
seet.

Povel Ramel utgjorde en 
stor del av äldregeneratio-
nens mediemusik, alltså det 
som nytt och fräscht vällde in 
genom radio- och tv-appara-
ter under 40- och 50-talen, 
och som sedan köptes in som 
45-varvsskivor till många 
hem. Det som blivit till en 
grundstomme i efterkrigs-
tidens populärkultur håller 
än i dag: texterna, humorn, 
den musikaliska finessen och 

värmen.
Två av demest självklara 

Povel-kännarna, dottern 
Lotta (skådespelare och 
regissör) och sonen Mikael 
(musiker och musiktera-
peut), presenterar här sina 
personliga urval tillsammans 
med musiker.

Kommunen gör här ett 
samarrangemang med Stu-
dieförbundet Vuxenutbild-
ningen och Musik i Väst.
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Povels naturbarn på GlasbruksmuseetGlasbruksmuseet
– Lotta & Mikael knäpper upp Ramelmelodiermelmelodier

Povel Ramels barn Lotta och Mikael kommer till Glasbruks-
museet i Surte torsdagen den 11 mars.

NÖDINGE. En show full av improviserade 
upptåg och massor av musik, allt framfört av 
fyra clowner med förväntansfull lust till livet! 
Onkel vanja – Schtunk goes Tjechov visas i 
Ale gymnasium tisdagen den 16 mars.

Pjäsen handlar om den pensionerade pro-
fessorn Serebrjakov, som kommer tillbaka 
till släktens gård med sin nya, unga, vackra 
fru Jelena. Där finns bland andra hans dotter 
Sonja, hans tidigare svärmor Maria och svåger 
Vanja, som fortfarande är kär i Jelena. Käns-
lorna svallar – svartsjuka, svek, vemod och 
livsångest.

Medverkande  är Lasse Beischer, Josefine 
Andersson, Henri Kokko och Maria Simonsson. 
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Improviserade 
upptåg och musik

En show med improviserade upptåg och 
massor av musik utlovas i Ale gymnasium 
tisdagen den 16 mars.

LÖDÖSE. Tingbergsskolan 
har en kunskapsprofil med 
inriktning på litteratur, språk 
och kultur.

På skolan är man medve-
ten om att elevernas läsfär-
dighet, språkliga förmåga och 
intresse för kultur är av stor 
vikt för lärandet.

– Vår målsättning att när 
eleverna lämnat Tingbergs-
skolan har en god språklig 
förmåga, en god läsförståel-
se samt ett stort intresse för 
litteratur och kultur. Vi ser 
att ett långsiktigt arbete med 
elevens språkutveckling är 
nyckeln till kunskapsutveck-
ling i alla ämnen, säger rektor 
Anders Pettersson.

Nyfikenhet
Måndagen den 1 mars får 
eleverna i årskurs 8 besök av 
författaren Niklas Krog, som 
berättar om sin egen väg till 
skriv- och läsande av böcker. 
Han förklarar för elever-
na varför en bra bok utklas-
sar en bra biofilm, ger glim-
tar från sitt eget basketspe-
lande och förklarar hur vik-
tigt det är med envishet och 
vilja. Med de egenskaperna 
kan man lyckas med nästan 
vad som helst. Som exempel 
att bli författare.

Niklas hoppas att elever-
na går ifrån författarbesöket 
med en nyfikenhet på böcker 
och en känsla av att nästan 
ingenting är omöjligt. Efter 

besöket organiseras en skri-
vartävling för eleverna i år 8. 
De färdiga alstren kommer 
att bedömas av Niklas Krog. 
Prisutdelningen kommer att 

ske högtidligt vid skolavslut-
ningen.

Författarbesök på Tingbergsskolan

Omslaget till Niklas Krogs senaste bok ”Ingen rädsla”. 
Nästa måndag får Tingbergsskolans elever besök av Niklas.

– Niklas Krog gästar Lödöse
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Välkomna!

Kaffe och 

gemenskap

Måndagsträff
Surte församlingshem kl. 14.00
8 mars ”Fika med en schysst böna” – Inga-Britt Karlbom

Onsdagsträff
Nödinge församlingshem kl. 13.00
3 mars. Millstons – Ukulelegrupp sjunger och spelar.
10 mars Ruth Hassling berättar och visar - Taktil massage

Välkommen på Gudstjänst 
Onsdagen den 24 februari 
18.oo Nödinge församlingshem Mässa Hultén

Torsdagen den 25 februari 
18.oo Surte kyrka Taizémässa R Bäck

Lördagen den 27 februari 
17.30 Nödinge kyrka Konsert med ”Blue´n Joy” H Hultén

28 februari 2:a i Fastan
11.oo Nödinge kyrka Gudstjänst R Bäck
17.oo Surte kyrka Ungdomsgudstjänst R Bäck

Onsdagen den 3 mars  
11.oo Fridhem Gudstjänst Reine Bäck
18.oo Nödinge kyrka Mässa Hultén

Torsdagen den 4 mars  
18.oo Surte kyrka Mässa R Bäck

Lördagen den 6 mars 
15.oo Nödinge kyrka Dopgudstjänst H Hultén

7 mars 3:e i Fastan
11.oo Surte kyrka Gudstjänst H Hultén 
13.oo Surte kyrka Finsk Mässa
15.oo Bohus Servicehus Gudstjänst H Hultén
17.oo Nödinge kyrka Taizemässa H Hultén


