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Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1995 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

Ellenor Lorentsson, Ale Lucia 2010
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REPSLAGARDAGEN
Lördag 17 september kl 11.00 - 15.00

Kaffe & repslagar-
bakelse 30:-

Korv- & glass-
försäljning

NÄRPRODUCERAD MAT

Program:

11.00 Högtidlig invigning med kanonsalut
11.05 Alla hantverkare på plats
13.00 Repslagning på maskin från 1920-talet
14.30 Visning av Tjärverket
15.00 Dagen avslutas

SISTA CHANSEN
Jubileumsutställningen
Surte Fotklubb-50 år

REPSLAGNING PÅ GAMMALT SÄTT

 POÄNGPROMENAD 
HANTVERKSLOTTERI

NYTT FÖR I ÅR
- Knopstationen -

- Magneten -
- Labyrinten -

- SPINN DITT EGET GARN
- GÖR DITT EGET REP

- ALDRIG MER EN 
KÄRRINGKNUT

RUNDTUR 
MED HÄST 

& VAGN

Ca 50 hantverkare: visning och försäljning av hantverksalster, bl.a. rep, garn, 
repprodukter, knivmakare, träslöjdare, porslinsmålning, lampor, sjömansarbeten, läderarbeten, 
smycken, keramiker, böcker, kort, lappteknik, ponchos, stickat, remfabriken, honung, bröd, ost, 
hemvävda mattor, linprodukter m.fl.

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

FRI ENTRÉ

6-8 september reste SPF 
Skepplanda-Hålanda till 
Vrådal i Telemark, Norge. 
Lilla Edets Buss hämtade 
upp 51 medlemmar med 
glatt resehumör. Resan gick 
via färjan Strömstad-Sande-
fjord. På färjan intog vi en 
stor frukostbuffé till gung-
ande vågor. 

Framme i Vrådal check-
ade vi in på Strand Hotel i 
fina rum och med trevliga 
allmänna utrymmen. God 
mat och dans på kvällarna. 
Trögt dansgolv, men pigga 
dansfötter klarade detta. 
Trevliga utflykter och 
guider, vi besökte bland 
annat Norges äldsta i bruk 
varande stavkyrka samt 
skidmuseet i Morgendal. En 

båttur på sjön Nisser, med 
slussning till sjön vid Eidet. 
Båten hette Fram.

En stor eloge till fören-

ingens resekommitté som 
hittar fina resor.

❐❐❐

SPF-are åkte till norska Vrådal

SPF-anhängarna på plats i Norge.

BOHUS. På lördag 
invigs Bohushallen.

Det blir en ceremoni 
som går i barnens 
tecken.

Allmänheten får 
äntligen se den nya 
idrottshallen från insi-
dan – och det är en 
läcker syn!

Det blir åtta fullspäckade 
timmar där de föreningar 
som i huvudsak kommer att 
vara aktiva i Bohushallen 

visar upp sig. Det är bland 
andra innebandyförening-
arna Ale IBF och Surte IBK, 
men också Bohus Gymnas-
tikförening och friidrotts-
sektionen i Bohus IF.

Särskilt inbjudna gäster 
är handikappidrottaren 
Gunilla Wallengren och 
även Wartas duktiga bord-
tennisspelare. Grunden Boys 
kommer att spela innebandy 
mot Surte IBK.

Mitt under dagen (se 
programannons) kommer 

Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn 
(M) att tillsammans med ett 
antal barn från föreningslivet 
att klippa det blågula bandet.

Bohushallen erbjuder 
också en spännande utom-
husmiljö, där föreningen 
Löftet och Ale Ungdomsråd 
kommer att möta besökarna. 
Det blir således full aktivitet 
på såväl insidan som utsidan 
av bohusbornas nya mötes-
plats.

❐❐❐

På lördag invigs Bohushallen, den nya idrottshallen i Ale kommun.          Foto: Allan Karlsson

Bohushallen invigs
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK

VARJE FREDAG 17-20

PÅ SCEN LÖRDAG 24/9:

LAJV Kom i tid!


