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Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Musik i kyrkan
Medeltid och RockMedeltid och Rock

3 april kl.18.00 
Starrkärrs kyrka 

Kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale sjunger

 tillsammans med 
folkmusikgruppen Anda. 

Gruppen består av Mattias Ristholm och 
Anders Peev som spelar nyckelharpa och 
turkisk långhalsluta. 
Folkliga koraler och medeltida ballader 
blandat med nykomponerat i en kärleksfull 
symbios med orientaliska kryddor och 
pulserande rockriff!

Thor Eliasson, som med 
kort varsel fick ersätta en 
sjuk Kent Carlsson som 
konferencier, skötte uppgif-
ten med den äran. Domaren 
Ing-Britt Andersson och 

bisittaren Åke Björmander 
löste sina uppgifter utmärkt. 
För underhållningen svarade 
PRO-pojkarna (Gösta Eng-
ström, Rolf Rhodén och 
Yngve Lundsten) under-
höll.

Ansvariga med god hjälp 
av sina klubbkamrater var 
Lennart Mattsson, SPF 
Alebygden, och Helge Hell-
man PRO Ale Norra. 

Publiken eggade sina 
kompisar med hemsnickrade 
hejaramsor. I pausen bjöds på 
kaffe med hembakad fralla.

Frågorna var tjugo till 
antalet och av skiftande svå-
righetsgrad. RPG (Riksför-
bundet Pensionärsgemen-
skap) Alebygden upprepade 
segern från fjolåret och mis-
sade bara en enda fråga. Tvåa 
blev åter SPF Alebygden. 

Såväl deltagare som publik 

verkade nöjda så allt talar för 
en tredje tävling nästa år. 

Lennart Mattsson

Ale Allvetare – ny succé
– RPG Alebygden försvarade titelnen försvarade titeln

RPG Alebygden försvarade mästartiteln i Ale Allvetare. Björn och Lena Sundelid, tillsam-
mans med Daniel Höglund, missade bara en enda fråga. Ett imponerande facit!

Hans Åström ledde hejaram-
san för SPF Alebygden. T v 
ses Thor Eliasson, som fick 
hoppa in som konferencier i 
Kent Carlssons sjukfrånvaro.

Foto: Jonas Andersson

PRO-pojkarna, bestående av Gösta Engström, Yngve Lund-
sten och Rolf Rhodén, underhöll publiken.

Sten-Åke Carlsson hade 
stoppuret i handen och såg 
till att de tävlande lagen 
lämnade in sina svar i tid.

Foto: Jonas Andersson

RESULTAT
1. RPG Alebygden (Daniel Höglund, 
Lena och Björn Sundelid) 19 p.
2. SPF Alebygden (Thomas Elf-
ving, Marita Schmitt och Uno Pet-
tersson) 17.
3. PRO Ale Nnorra (Ivar Nielsen, 
Eva Grolander och Lennart Holm-
berg) 14.
4. SPF Skepplanda-Hålanda (Peter 
Miller, Anna Sjöberg och Claes Fer-
kinghoff )13.
5. PRO Ale Nödinge (Rune och Eva 
Dahl samt Stig Alfredsson) 12.
    PRO Surte-Bohus (Hugo Johans-
son, Elisabeth Funke och Holger 
Johannesson) 12.

ALAFORS. Tävlingen i 
frågesport mellan kom-
munens pensionärsför-
eningar, Ale Allvetare, 
har anordnats för andra 
året i rad.

Publiken uppgick till 
enastående 150 perso-
ner och de fick sig till 
del en spännande och 
underhållande tillställ-
ning.

Segrade i tävlingen 
gjorde, precis som förra 
året, RPG Alebygden.
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