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NÖDINGE. Fram till den 15 
oktober går det att skicka in 
förslag om vilka personer som 
ska få Ale kommuns kultur-
stipendium 2012. Man kan 
föreslå för antingen belö-
ningsstipendium eller arbets-
stipendium.

– Blanketter finns på Ale 
kommuns hemsida under 
”Uppleva och göra”, förkla-
rar Ragnhild Kappelmark, 
enhetschef allmänkultur.

Förra året fick Christer 
Damm belöningsstipendium 
och Jonas Müthing arbets-

stipendium.
Christer Damm fick för sitt 

outtröttliga engagemang med 
att dokumentera och levande-
göra vårt kulturarv i de norra 
delarna av Ale.

Jonas Müthing för att möj-
liggöra fortsatta studier på 
masterutbildning komposi-
tion på Högskolan för scen 
och musik i Göteborg och som 
ett stöd till att kunna fokusera 
på konstnärligt arbete med 
kompositioner för större och 
mindre orkestrar.

JONAS ANDERSSON

Dags att nominera kulturstipendiater

Christer Damm erhöll Ale 
kommuns belöningsstipen-
dium i fjol. Nu är det hög tid 
att skicka in förslag på årets 
kandidater.

SURTE. Glashyttan i Surte 
har flera gånger använts till 
välbesökta konserter i det 
lilla formatet. Med max 50 
publikplatser blir det alltid 
en gemytlig, varm stämning 
i den vackra lokalen. Den 11 
oktober har teaterföreningen 
i Ale bjudit in Mikael Godée 
Eve Beuvens Quartet till en 
jazzig torsdagskväll.

Göteborgaren Mikael 
Godée har stämt möte med 
den belgiska pianisten Eve 
Beuvens för ett musikaliskt 
stopp i Surte under höstens 
turnerande mellan Stockholm 
och västkusten. Gruppen 
spelar på många skilda plat-
ser, till exempel jazzklubben 
Nefertiti och kyrkor, men så 
nära musiken som i Surte är 
det sällan man som publik har 
möjlighet att få vara med.

Kvartetten består av 
Mikael Godée, sopransax och 
flöjt, Eve Beuvens, piano, 
Magnus Bergström, bas och 

Johan Birgenius, trummor.
Nerikes Allehanda har en 

mustig beskrivning av grup-
pens konsert i våras: ”Kvar-
tettens improvisationer är 
som ett buljongkok där man 
anar ben 
och styck-
ningsdelar 
virvla runt i 
grytan. Alltid 
välhållet, 
kontrollerat 
och med 

underbar arom”.
Teaterföreningen i Ale, 

Glasbruksmuseet i Surte och 
ABF Sydvästra Götaland står 
bakom detta arrangemang. 

❐❐❐

Nu är den sommaren slut, 
och vi har fått höst med ännu 
mera regn och rusk. Men 
något av sommarens händel-
ser i Guntorps Missionskyrka 
kan vi nämna om.

Scouterna i de olika patrul-
lerna har varit på flera läger. 
Först ett scoutläger på Sunds-
viks lägergård utanför Udde-
valla tillsammans med flera 
andra kårer. Sedan en patrull 
på scoutläger i Danmark, 
Speijvernäs, tillsammans med 
cirka 3 6000 andra scouter. 
Under tiden var en annan 
patrull och paddlade på sjöar 
i Dalsland. Nu senast, förra 
helgen, en hajk för Spårar 

Upptäckarscouterna på hem-
maplan vid missionskyrkan, 
och kommande lördag bär 
det av till Gunnebo slott för 
Slottskampen, en kämpalek 
mellan många kårer.

När det gäller försam-
lingen startade hösten med en 
församlingsdag tillsammans 
med Älvängens Missionskyrka 
förlagd till Gräfsnäs Missions-
kyrka. Nu närmast i nästa 
vecka, tisdag och onsdag, hålls 
de Ekumeniska höstkvällarna 
inför Ordet, då vi möts från 
olika kyrkor och andra intres-
serade.

På tisdag talar pastor 
Roland Hellsten, en välkänd 

bibelstudielärare och mång-
årig pastor i Saronkyrkan i 
Göteborg. Ämnet blir ”Guds-
skönet”.  På onsdag kväll talar 
pastor Daniel Demming från 
Skövde över ämnet ”Kyrkan: 
Rädd eller orädd?”. Det blir 
bön och lovsång och kvällarna 
slutar med servering. (Se även 
annons).

Församlingen ser med 
tillförsikt på framtiden. Nya 
medlemmar har kommit med 
i församlingen, och vid guds-
tjänsterna samlas som regel 
ett 30-tal personer, och då 
framför allt ungdomar.

❐❐❐

Den 14-15 augusti var 
PRO Ale Norra på resa 
till Danmark och Skagen. 
Resan påbörjades med att 
Stigenbuss hämtade upp 50 
resenärer från Skepplanda i 
norr till Surte i söder. Vädret 
var på sitt allra bästa humör, 
soligt och vindstilla. Under 
resan med färjan över till 
Fredrikshamn fördrevs tiden 
med mat, shopping och lite 
spel.
Framme i Fredrikshavn åkte 
vi vidare till Skagen. Vi fick 
en mycket trevlig guidad 
visning på Skagens museum 
om konstnären P.S. Kröyer 
och hans fantastiska tavlor.  
Därefter ställdes kosan till 
Grenen och en tur med Sand-
ormen som tog oss ut till den 

underbara platsen där Katte-
gatt och Skagerack möts. Det 
var härligt att vandra barfota 
i sanden och det ljumma 
vattnet.

Onsdagen inleddes med 
frukost på hotellet. Resan gick 
vidare till Fredrikshavn, där 
vi fick en mycket trevlig vin-
provning hos Damsgaard och 
där vi även fick veta lite om 
Fredrikshavns historia.

Hemresan med färjan 
gick även denna dag i härligt 
väder. Därefter packade vi in 
oss i bussen som transporte-
rade alla nöjda, men trötta 
resenärer till sina hemorter.

Vid PRO Ale Norras 
kvartalsmöte den 6 septem-
ber hade vi besök av Bengt 
Wennerbäck från Apoteket i 

Älvängen. Medlemmarna fick 
också en rapport från PRO:s 
kongress 2012.

Därefter serverades kaffe, 
smörgås och kaka och det 
smakade ju gott som vanligt. 
Lotteriet hade många fina 
vinster och spänningen är ju 
alltid hög vem som har tur 
denna gång.

PRO Ale Norra reste den 
18 september med Surtebuss 
och besökte Casino Cosmo-
pol.

Efter en god lunch var det 
cirka en timmas underhåll-
ning. Besökarna fick uppleva 
en musikalisk historielektion 
om genrens storhetstid under 
50-talet, “The history of 
Rock´n Roll”.

Eva Carlsson

PRO Ale Norra åkte till Danmark

Från Guntorps horisont Hyttan bjuder på jazzpå jazz

Mikael Godée Eve Beuvens Quartet bjuder in till en jazzig 
torsdagskväll på Glasbruksmuseet i Surte den 11 oktober.
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Gudstjänst för stora och 
små 
Surte kyrka den 7 oktober kl. 
17.00. Barnkören Peacedrums 
och förskolan Paradiset 
medverkar med sång.
Fika i kyrkan efteråt. Alla 
välkomna 

Onsdagsträff 10 oktober 
Surte församlingshem kl. 14.00.
Reine talar om profeterna.
Kaffe och smörgås

Onsdagsträff den 17 
oktober 
Nödinge församlingshem kl. 
13.00
Musik med Ale kvartetten 
Fika 

Musikkafe onsdag 10 
oktober
Nödinge församlingshem 19.00-
20.30. Musik med Blue’n Joy, 
miniloppis och bakverksauktion.

Välkomna!

Hypnotisören
Onsdag 3/10 kl 19

Entré 80kr • Från 15 år

A 7 hour Difference
Fredag 12/10 kl 19

Entré 80kr • Världspremiär!

En oväntad vänskap
Söndag 7/10 kl 18

Onsdag 10/10 kl 19
Entré 80kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se www.alefolketshus.se

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 
Medborgarhusets kassa från kl 19.

INSTÄLLT, se hemsida.

Jesus Christ Superstar
Live från Birminghamn

Mozarts sista opera är en saga där 
ljus, mörker, kärlekens och musikens 

kraft står i centrum. Regissören 
Ole Anders Tandberg har tidigare 

satt upp Mozarts Così fan tutte och 
Figaros bröllop på Kungliga Operan.

Fredag 19 okt kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Lägg till matbiljett för 120:-

Trollflöjten
Från Stockholms Operan

200:-

Rasmus är en liten pojke som bor 
på ett barnhem för övergivna barn. 
En dag bestämmer han sig för att 
rymma. Han träffar Paradis-Oskar 
och tillsammans ger de sig ut på 
luffen på spännande och roliga 

äventyr.

Söndag 7 okt kl 14.00
Medborgarhuset, Alafors

Rasmus på luffen
Familjeföreställning (5-12 år)

60:-


