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JULFÖRSÄLJNING
i Ale-Skövde församlingshem
lördag 3 december kl. 13.00

Försäljning, lotterier, auktion 
och kaffeservering.

Gåvor mottages med tacksamhet.

VÄLKOMNA!
Ale – Skövde kyrkliga syförening

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

2:a Advent - 4 december
efter julmarknaden

Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka
Julkonsert 16.15Julkonsert 16.15

Tillsammans med sångare från
Gospelkören och kompbandet
Real Groove sjunger vi in julen.

Ale Lucia gästar.

SKEPPLANDA. En 
kanonsalut inledde 
10-årsjubileet.

Ett hejdundrande 
fyrverkeri avslutade 
detsamma.

Det var högt i tak 
och trevlig stämning 
när Skepplanda Hem-
värn & Kulturförening 
kalasade förra lörda-
gen.

Ett 50-tal personer med-
verkade på jubileumsfes-
ten, som hölls i klubbhuset 
hos Skepplanda Hemvärn 
& Kulturföreningen. Vid 
fyra-tiden på eftermidda-
gen sköts salut och kalaset 
kunde ta sin början. Där-
efter följde underhållning 
med Torsten & Kent, 
som sjöng, spelade och 

berättade historier.
– Det var fullt tryck i 

lokalen och mungiporna 
uppåt, säger Kent Carls-
son som blandade och gav 
ur repertoaren.

– Jag tror jag sjöng 
minst 30 låtar. Verkligen 
festligt, säger Kent.

Middagen förgylldes 
med högtidstal och hyll-
ningar. Börje Johans-
son representerade Ale 
kommun och uppvaktade 
med en fin knoptavla. På 
plats fanns också repre-
sentanter från Gestrike 
Militäriska förening.

Ett vackert och färg-
sprakande fyrverkeri satte 
punkt för en lyckad jubi-
leumskväll i Skepplanda.

JONAS ANDERSSON

Skepplanda Hemvärn & Kulturförening jubilerade
– Högt i tak på 10-årskalaset 

Förra lördagen var det dukat till fest hos Skepplanda Hemvärn & Kulturförening 
som firade sitt 10-årsjubileum.   Foto: Kent-Arne Axelsson

SURTE. Lördagen den 29 oktober hade Surte 
Fotoklubb sin 50-årsfest i Surte församlings-
hem. Ett 40-tal medlemmar närvarade. På 
plats var bland andra Elof Augustsson och 
Björn Söderman som startade klubben på 
våren 1961 och på festen berättade Elof lite 
om hur det var den första tiden på klubbträf-
farna.

Tore Hagman visade utsökta bilder som 
vanligt. Nuvarande ordförande Göte Noll, 
som var med från början och fortfarande är 
aktiv i klubben, tilldelades Riksförbundet 
Svensk Fotos förtjänstplakett i silver.

❐❐❐

Surte Fotoklubb 50-årsjubilerade

Ingvar Carlsson delade ut för-
tjänstplaketten i silver till 
ordföranden i Surte Fotoklubb, 
Göte Noll.

Det var fullt hus när blåsorkestern Larmet satte punkt 
för Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförenings höstar-
rangemang förra tisdagen. Larmet bjöd på en blandad re-
pertoar, en del jazziga toner samt kända örhängen från 
Evergreens och Louis Armstrong. Publiken i Surte kul-
turhus var med på noterna och applåderade taktfast. 
Nästa arrangemang blir den 24 januari då rubriken lyder: 
”Livet i Klarälvsdalen för 100 år sedan”.

Text: Jonas Andersson

Larmet satte punkt i SurteLarmet satte punkt i Surte
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