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ALAFORS. Jul känns 
fortfarande ganska 
avlägset.

Årets luciatrupp är 
dock redan utsedd och 
repar för fullt i Alafors 
församlingshem sedan 
några veckor tillbaka.

Ale Lucia som för 
övrigt fi rar 60-årsjubi-
leum.

Den 60:e luciatruppen är 
formerad, kandidaterna 
kommer från Surte i söder 
till Älvängen i norr.

– I år har vi faktiskt en 
luciakandidat från Kilanda. 
Det var några år sedan sist, 
säger Maj-Lis Carlsson som 
tillsammans med Gunilla 
Johansson agerar lusse-
mamma för tionde året i rad.

– Åren går fort när man 
har roligt. Vi har hela tiden 

försökt att utveckla Ale Lucia 
och nu när arrangemanget 
60-årsjubilerar kan vi konsta-
tera att vi nått riktigt långt. 
Johanna Werder (f d Fors-
berg) gör ett fantastiskt jobb 
som sångpedagog. Det är 
professionellt rakt över hela 
linjen, säger Maj-Lis.

Utöver själva krönings-
ceremonin den 9 december 
och sedvantligt turnerande 
på luciadagen, med besök på 
äldreboenden, företag och så 
vidare, är det inplanerat två 
kyrkokonserter. 

– Vi har sökt tidigare 
luciakandidater som vill vara 
med och köra på kyrkokon-
serterna i Starrkärr respek-
tive Surte. Responsen har 
varit väldigt god och det är 
ett 25-tal tjejer som visat sitt 
intresse. Vi kommer att ha 

körmedlemmar som var med 
i luciatåget redan i början av 
90-talet, berättar Johanna 
Werder.

Årets trupp bedömer 
Johanna Werder som en 
homogen grupp med jämn 
kvalitet.

– De är bättre än vad de 
själva tror. Det är ett fantas-
tiskt trevligt gäng att jobba 
med, positiva och glada hela 
tiden.

Just nu tränar tjejerna på 
sina respektive stämmor och 
jullåtar gnuggas in. Övning 
sker varje tisdagskväll.

– Vi kommer dessutom att 
ha ett antal reptillfällen med 
kören, så i år krävs det extra 
mycket av deltagarna, förkla-
rar Johanna.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Snart har 
det blivit dags att rulla 
ut den röda mattan 
igen.

Flera världsberömda 
föreställningar kom-
mer att visas i Med-
borgarhuset under den 
närmaste tiden.

– Intresset för våra 
arrangemang ver-
kar stort och det är 
många som hör av sig 
på telefon, säger Willy 
Kölborg.
I våras, när det var premiär för 
digital direktsändning i Ala-
fors, kom närmare 70-perso-
ner för att se Carmen.

– Det var rekord för västra 
och södra Sverige. Snittet på 
övriga platser var 48 perso-
ner, förklarar Willy Kölborg.

Stjärnkvällarna duggar tätt 
under hösten. Den 27 okto-
ber visas Otello, 10 november 
är det Stormen, 8 december 
Maskeradbalen och 15 de-
cember Aida.

– Samtliga dessa föreställ-
ningar är direktsändningar 
från Metropolitan, poängte-
rar Willy.

– Förhoppningsvis kan vi 
skapa en ny kultur i Ale. Man 
behöver faktiskt inte lämna 
sin hemkommun för att er-
bjudas underhållning i världs-

klass. Ambitionen är också att 
våra lokala företag ska få upp 
ögonen för vår verksamhet. 
Vi skräddarsyr gärna en hel-
hetslösning i samband med 
våra föreställningar, säger 
Willy Kölborg.

En helt annan målgrupp 
står i fokus för söndagens ar-
rangemang i Medborgarhu-
set. Då blir det nämligen en 
levande enmansteater. Skå-
despelaren Anders Sanzén 
har själv regisserat, produ-
cerat och spelar alla 18 rol-
lerna på scen i Astrid Lind-
grens folkkära berättelse om 
Rasmus på luffen.

JONAS ANDERSSON

Stjärnspäckad höst i Medborgarhuset
– Flera världsberömda föreställningar visas

Folkets Hus-föreståndaren Willy Kölborg konstaterar att de högklassiga föreställ-
ningarna avlöser varandra i Medborgarhuset under hösten och vintern. Först ut är 
Otello den 27 oktober. 

Ale Lucia fyller 60 år
– Jubileumstruppen övar för fullt

Ale Lucia fi rar 60-årsjubileum. Årets kandidater är uttagna och övar i Alafors församlings-
hem under ledning av Johanna Werder (f d Forsberg). Truppen består av från vänster: Sanna 
Johansson, Kilanda, Linnéa Luukinen, Surte, Beatrice Skyman, Bohus, Eline Lindberg, Nol, 
Mathilda Einarsson, Bohus, och Emma Luukinen, Bohus. Saknas på bilden görs Josefi ne 
Siira, Alafors.

Repslagarevägen, Älvängen, tel 0303-74 94 88

– Enda blomsterbutiken i Ale med en 
och samma ägare i 20 år!

20 årsjubileum
5:e – 6:e denna vecka,

låt Dig föras till vårt Mekka!
Blommor, kaffe och choklad

Allt som gör Dig själsligt glad!

Bergendahls blir 20 år!

Självklart att Du till oss går

Här bjuds på glädje, skratt och fika

Allt för fattiga och rika!

Varning dock!

...för skratt kan smitta

hälsar Tommy och hans fru Birgitta!

Provsmaka 
magiska under från 

Ale Äpplegård!

Maud och Torbjörn 

är på plats under 

fredagen.

Vi firar i dagarna två!
Fredag 5 oktober kl 12-18 
Lördag 6 oktober kl 11-14

Butiken är fylld med jubileumserbjudanden, inne som ute!

Gunilla och dragspelet 

spelar under  fredagen!
Självklart firar vi med jubileumsrabatter!

NYINKOMMET! 
Praliner från 

Emanuel Andrén.


