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Cat Club:  

DJ Pierre

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 26 oktober 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buffé: 225 kr. Biljetterna släpps fredag 19 okt. 
Efterinsläpp från kl. 21: 125 kr.

Åldersgräns: 20 år.

SYMÄSSAN HÖSTEN 2012
Sy- och inspirationsmässa

26-28 oktober, Kviberg 
Gamla Regementet, GÖTEBORG

Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 10-16. Entré 70:-

Info & vägbeskrivning:

www.symaskinsagenturen.se

Tel 031-18 82 02

Södravägen 51, 412 54 Göteborg

Mäss-
priser!

Garnhuset, Fru Pärla, Huvudfotingar, Syster Gubbla,

Universalis International AB, Lindbo textil, Quiltex, 

Fyndmontern, 3exter, Kuberna, Lapptäcksverkstaden, 

MMH Barnkläder, Pagoni, Ingrids Ateljé, Janome, 

Tygaffären, Broderi & Garn, Symaskinsagenturen, Elna, 

Sanuk design, Elisabeth Gallery Collection, Irinas design, 

Bamboo Is Green, Dekorationsverkstan, Lilla pärlan, 

Rosa Kompaniet, Garn och vävmix i byn, Italienska 

Modetyger, Modesäljaren, Karma, Tyger & Ting, Tusen 

Idéer, LMA Tygimport, Scrap Butiken, Sujo Design, Ias 

Design, Önsketröjan, Vävtrasan, Kulturstickan, Bakfi ckan 

VARJE FREDAG 17-20

Våra öppettider:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

HöSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 1 och fre 2 november kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 20 kronor

NÖDINGE. Torsdag 25 okto-
ber är det dags för Kultur-
skolans årliga höstkonsert 
i Ale gymnasiums teatersa-
long. Höstens föreställning 
bjuder på en resa genom 
60-talet med musik, sång och 
bild av barn och ungdomar, 
både enskilt och i olika kon-
stellationer.

Musik från 60-talet har 
uppmärksammats speciellt 

i media senaste tiden. TV 
har haft Beatles-kvällar och 
tidningarna fylls av nostal-
giska reportage om det ljuva 
60-talet. Kulturskolan passar 
på att sätta extra fokus på 
decenniet med musik från 
Beatles till Jimi Hendrix. 
Men vi får säkert höra såväl 
några äldre influenser som 
några moderna låtar också. 

Innan föreställningen 

börjar finns möjlighet att 
köpa fika av Kulturskolans 
Intresseförening och därige-
nom stödja deras verksam-
het. Intresseföreningen hjäl-
per ofta till vid olika arrang-
emang och träffar för ung-
domarna. Dessutom delar 
man varje vår ut stipendium 
till några av kulturskolans 
elever.

❐❐❐

60-talstema med kulturskolan i Ale
Nu på torsdag bjuder Kulturskolan in till sin årliga höstkonsert i Ale gymnasium.

Arkivbild: Jonas Andersson

Lördagen 13 oktober hade 
vår duktiga ordförande sam-
mankallat Höga nya samfäl-
lighetsförening för en städ-
dag i det hyfsade höstvädret. 
Uppslutningen var god från 
de drygt 78 hushållen där ett 
40 tal personer hade valt att 
närvara.

Höst- och vårstädningen 
är ett nytt koncept som vi 
hoppas blir återkommande. 
Sly röjdes,

snökäppar utplacerades, 
delar av grusvägen slad-
dades, dikeskanter klipptes 
och rensades inför den kom-
mande vintern. En hel del 
skräp plockades upp och 
framför allt runt ortens buss-
hållplatser.

En placering av pappers-
korgar där bussen stannar 
hade inte varit fel samtidigt 
som det hade blivit ett 
renare och snyggare intryck 
av vår by. Den trevliga dagen 
avslutades med korvgrillning 
på hemvärnets grillplatta 
och Skönningareds äppelod-
larpar bjöd på. Gissa vad? Jo, 
underbar äpplemust ur bag 
in box.

Till er som inte deltog 
i lördags. Var lugn, det 
kommer fler tillfällen. Redan 
i vår är det planerat för en 
ny städdag med olika sysslor. 
Kanske vi ses då?

Desirèe Nijland 

Städdag i 
Skönningared

SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.


