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Nyligen utkom Teaterföreningen i Ale med 
sitt programblad för hösten. Tre musikaliska 
inslag kryddas med en 
teaterföreställ- n i n g 
samt barnar- r a n g -
emang.

– Det är 
ett varie-
rat utbud 
och för-
hopp-

ningsvis programpunk-
ter som ska locka folk 
till gymnasiet.

Efter att Serve You 
Right To Suffer under-
hållit med countryblues 
i september så är det 
annan form av kultur 

som väntar månaden därpå. Tisdagen den 
11 oktober får publiken anledning att skratta 
då den kritikerrosade föreställningen Tid för 
avgång kommer på besök. Det är Paniktea-
tern som uppför ett relationsdrama på liv och 
död där humorn är påtaglig.

– Några av våra medlemmar såg presenta-
tionen och de skrattade hjärtligt. Handlingen 
utspelar sig på en nedlagd tågstation på den 

engelska landsbygden, berättar Margareta 
Nilson.

Systrarna Lockwall och Malena 
Jönssons prisade musikföreställ-

ning lyfter fram tre motsägelse-
fulla sidor av Anita Lindblom; 
vem hon är, den hon vill vara och 
den offentliga sidan. Torsdagen 
den 3 november visas Anita Lind-
blomX3.

– Denna musikföreställning 
spelades på Mosebacke i Stock-
holm och fick superrecensioner. 
Det ska tydligen vara ett enormt 
tryck i föreställningen, säger Mar-
gareta.

Årets julkonsert, som arrangeras 
tillsammans med Ale kommun, har 
i vanlig ordning något av stjärn-
glans över sig. Den här gången 

riktas blickarna på veteranen 
Svante Thuresson, som kommer 

till gymnasiet i sällskap med Ewan Svensson 
Trio.

– Till skillnad från tidigare gånger då jul-
konserten alltid infallit på en söndag tvinga-
des vi i år ändra på upplägget. Torsdagen den 
1 december är kvällen att boka upp för de som 
vill se Svante Thuresson.

Vad det gäller Ale kommuns kulturpro-
gram så sker en tydlig inriktning på grund-
skolan. Den första aktiviteten äger rum mån-
dagen den 19 september och vänder sig till 
elever i årskurs 6. Oh Harry! heter konserten 
som Harriet Ohlsson framför.

Musik och teater i enen  skön mixskön mix

Serve You Right To Suffer inleder Ale Teaterförenings höstprogram med en konsert i Ale 
gymnasium onsdagen den 21 september.

Svante Thuresson är det stora dragplåstret när Konsert i 
juletid arrangeras torsdagen den 1 december.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

LÖDÖSE FÖRSAMLING 
 

MUSIKGUDSTJÄNST 
S:t Peders kyrka 

Söndag 11 september kl 17.00 
Medverkande:  

Fd vokalensemblen ”Les Jolies”  
Präst. Magnus Skredsvik 

 

FÖRSAMLINGSKVÄLL 
onsdagen den 14 september kl. 18:30 

Tunge kyrka  
Församlingssyster Ethel Dahlman från  

Stockholm talar över ämnet: 
”Återkomsten till min barndoms kyrka” 

Andakt: kh Vivianne Wetterling 
Efter samlingen är det kaffe i  

Tunge bygdegård.  
Alla välkomna! 

 

ALPHAKURS I S:t Peders  
församlingshem 

Startar tisdag 20 september kl 18.30  
Alpha  är en kurs i kristen tro för både  

sökare och troende fördelad på 12 kvällar och 
en  lördag. 

Vi träffas jämna tisdagar under höst och vår. 
Förutom föredrag äter vi något tillsammans  

och ger utrymme för samtal. 
För frågor och anmälan (senast 18 september) 
kan du ringa präst Magnus Skredsvik 0303-44 
25 10 eller diakon Pia Thorson 0303-44 25 11 

 
 

Kyrkofullmäktige 
för Skepplanda-Hålanda 

församling sammanträder 
onsdag 14 september kl 19.00

Plats: Skepplanda församlingshem
Ärende: Fyllnadsval

Annica Hamnegård-Claesson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

lili

2011-20122011-2012
Tisdagar eller Onsdagar i
Älvängens blå kyrka

(Kapellvägen 4)
kl. 16.00-18.00

Träffarna startar tisdagen den 20
och onsdagen den 21 september.

Torsdagar i 
Nols kyrka
(Nordängsvägen 11)

kl. 16.00-18.00
Träffarna startar torsdagen den

22 september i Nols kyrka.

Sommarläsning
Start söndagen den 27 november

kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka.
Sommarläger 16-25 juni 2012

Anmäl digAnmäl dig
NU!NU!

www.mittiale.sewww.mittiale.se

– Höstens kulturprogram är fastställt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE. Tungt och blått med skönt gung.
Så beskriver sig Serve You Right To Suffer, som inle-

der Teaterförening i Ales höstprogram i september.
– Jag tycker att vi har fått ihop en bra mix av publika 

arrangemang, säger föreningens ordförande Margareta 
Nilson.


