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Muskel Mys

Låt mig hjälpa dig att nå 
ett ökat välbefinnande!
- Med massage kan jag:

����Ge dig ökat psykiskt 
          & fysiskt välbefinnande
���Förebygga arbets och 
          förslitningsskador
���Ge dig ökad energi
��Lösa dina spänningar
��Hjälpa dig att må bättre 
        & prestera mera
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������Prova-på- 
rabatt 200:-

Ordinarie pris
Helkropp 400:-

Halvkropp 300:-

Nu fyller vi 1 år!
ALLT SKA BORT!

70%
på allt

START TORSDAG
8 SEPTEMBER KL 11.00
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Hjärtligt välkomna! / Lena
Adress: Kapellvägen 9 (på höger sida bakom ÄIAB)

Öppet: Måndag - Fredag 11-18

Tel: 0303-74 96 34 | mail: lena@stewart.se

Endast kontantbetalning. Kan ej längre ta kortbetalning.

Höga solrosor i Nödinge
Viktor och Filip, 7 respektive 3 år, satte några små frön 
hemma hos morfar Lennart Sjöberg på Ängarnas väg i Nö-
dinge. Resultatet blev imponerande! Av de små fröna blev 
det fyra meter höga solrosor.

ÄLVÄNGEN. Hur är den 
typiska älvängenbon? 

Den frågan ligger till 
grund för en utställning 
som just nu pågår på 
biblioteket. 

Projektet pågick 
under våren som ett 
samarbete mellan Aro-
seniusskolans åttor 
och Älvängenskolans 
tvåor. 

En sportig kille som bär mär-
keskläder och spelar fotboll, 
handboll eller innebandy. Så 
sammanfattar eleverna från 
8C, numera 9C, egenskaper-
na för den typiska Älvängen-
bon. Projektet, som är en del 
av bildundervisningen, star-
tades upp runt påsk i våras. 
Först skulle eleverna fundera 
över vilka personer som bor 
på orten och skriva ner deras 
personliga egenskaper. Sedan 

började arbetet med att skapa 
människorna av gips. 

– Först skrynklade vi ihop 
tidningspapper och sedan la 
vi gips över. Det var mycket 
svårare än vi trodde, förklarar 
Mauritz Kööhler.

Syftet med att blanda åttor 
och tvåor var att de skulle lära 
sig att samarbeta med varan-
dra, trots åldersskillnaden.

– Tvåorna var duktiga och 
hjälpte framför allt till med 

att komma på människor-
nas egenskaper. Det funge-
rade bra, säger Markus An-
dersson.

Så vilka personer bor då 
i Älvängen? De sex figurer-
na som eleverna skapade var 
av flera olika karaktärer. En 
av de påhittade personerna 
blev ”Philip Wallberg” som 
kallas för ”PW50”. Han är 
nio år och älskar cross, fot-
boll och pizza. En annan ka-

”Människor i Älvängen”
– Fascinerande utställning med gipsdockor

FD ÄLVÄNGENBO

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALAFORS. Trollkarlen 
Fredrik Filiokus bjöd på 
en både underhållande 
och lärorik show. 

På höga styltor 
mötte han besökarna i 
entrén. 

När han sedan bör-
jade trolla var barnen 
med på noterna och 
deltog i de magiska 
tricken.

Ett 50-tal besökare hade 
hittat till Medborgarkonto-
ret i lördags för att ta del av 
Fredrik Filiokus familjeföre-
ställning. 

Folkets Hus, ABF och 
Ale kommun har gemen-
samt gjort en barnkultur-
satsning med tre inplanera-
de evenemang under hösten 
och helgens tillställning blev 
först ut.

Fredrik Filiokus hade med 
sig två av sina vänner, sköld-
paddan Jörgen och hung-
riga hajen Håkan. Tillsam-

mans trollade de för barnen, 
som även de, fick vara med 
och hjälpa till.

Dante Niemi fick vara 
med uppe på scen och 
hjälpa till att trolla fram både 
pengar och den svenska flag-
gan.

Föreställningen förena-
de nytta med nöje när Fred-
rik Filiokus och sköldpaddan 
Jörgen berättade om varför 
det är viktigt för miljön att 

man återvinner burkar och 
flaskor. 

De äldre barnen var med 
på noterna under hela den 40 
minuter långa showen. 

Nästa familjeföreställ-
ning, Visa på villovägar, går 
av stapeln söndagen den 9 
oktober i Medborgarhuset. 

JOHANNA ROOS

Hokus pokus Fredrik Filiokus
– Magisk lördagsföreställning i Medborgarhuset

En höjdare. På höga styl-
tor hälsade trollkarlen Fred-
rik Filiokus besökarna väl-
komna.

Tillsammans med sköldpad-
dan Jörgen lärde Fredrik 
barnen om återvinning.

Familjeföreställningen upp-
skattades av både barn och 
vuxna.

raktär som togs fram var 
”Elias Karlsson”, som är 35 
år och har fru och barn. Han 
äger ett bageri och tjänar 20 
000 kronor i månaden. Han 
klär sig bekvämt och dröm-
mer om att bli världens bästa 
bagare.

Nu har alla chansen att 

”träffa” alla dessa gipsmän-
niskor som numera bor på 
Älvängens bibliotek. 

Utställare. Markus Andersson, Mauritz Kööhler, Esther 
Blohm, Daniel Corbett och Oskar Fransson var några av de 
elever som tillverkade gipsfigurerna.

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet 

i Surte

Kvarnvägen 6 i Surte

Start 15/9
kl 9.30-12.00

Torsdagar
ojämna veckor

Kostnadsfritt. Fika finns att köpa

VÄLKOMMNA!


