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Benny & Carina 
med personal

God Jul &
  Gott nytt år
önskar vi i den levande lanthandeln!

Tösalt 25kg

65:-
Stora fina kärvar 40:-
35 talgbollar i hink 65:-
Jordnötter 3kg 90:-

Köp motorsågs-
bensin 
direkt från pump

Hyacinter

Glöm inte 
småfåglarna

i jul

Spolarvätska koncentrat, 5 liter

98:-
Julöppettider

17-21 dec 9-18
22 dec  9-13
Julafton 9-12
27-28 dec 9-18
29 dec  9-13
Nyårsafton 9-13

3 för 30:-
            Ord pris 13:-/st

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Miljöbensin
2-takt lösvikt

2050
/liter

Vi önskar 
alla våra 
kunder

Ale Bilservice

God Jul &
Gott nytt år

God Jul &
Gott Nytt År
tillönskas kunder

och vänner av

GRÖNNÄS
AUTOSERVICE AB

Älvängen • tel. 0303-33 83 36

God Jul & 
Gott Nytt År

Skepplanda  
Åkeri AB

tel. 0303-33 81 94

tillönskas våra kunder 
och vänner

ALAFORS. Nästa år fyl-
ler Ahlafors IF 100 år.

Som en del i jubi-
leumsfi randet arrang-
eras en musikalisk 
teaterföreställning i 
föreningens vackra 
folkpark – Dansen på 
Furulund.

Premiären äger rum 
den 18 maj, men redan 
nu pågår repetitionerna 
för fullt hos Teatervin-
den.

Det är det strävsamma 
radarparet Christel Ols-
son-Lindstrand och Kent 
Carlsson som ligger bakom 
manus och regi till Ahlafors 
IF:s jubileumsföreställning 
på Furulund. Detta är den 
sjunde produktionen som 
duon knåpat ihop tillsam-
mans.

– Vår senaste produktion 
var Guldtunnan. Det här 
såg vi som en rolig utma-
ning eftersom Furulundspar-
ken har varit en mötesplats i 
generation efter generation. 
Många människor har träf-
fats i folkparken och funnit 
kärleken där, förklarar Kent 
Carlsson.

– Föreställningen kommer 
att utgöra en tidsresa på 100 
år där vi återger händelser 

från Furulundsparken och 
Alafors samhälle. Publiken 
kommer att få följa Man-
fred, som likt Ahlafors IF, 
föds 1913, berättar Kent 
Carlsson.

När lokaltidningen hälsar 
på i Teatervindens lokaler i 
Nol är det breda leenden och 
hjärtliga skratt som skåde-
spelarna bjuder på. Christel 
Olsson-Lindstrand är enga-
gerad, flyger upp och ner 
från sin stol, för att instruera 
deltagarna på scen. 

– Det är jätteroligt och jag 
är övertygad om att slutre-

sultatet kommer att bli rik-
tigt bra, säger Christel.

”Stuffa-Stig” alias Stig 
Karlsson är på plats för att 
lära ut danssteg. Som fram-
går av namnet på föreställ-
ningen blir det naturligtvis 
en hel del dans och musik.

– Det är suveränt att kunna 
ha ”Stuffa-Stig” till hjälp och 
nyttja hans kompetens när 
det gäller olika dansformer, 
förklarar Kent.

Trots att det är fem måna-
der kvar innan Dansen på 
Furulund har premiär så 
har allmänheten redan visat 

intresse för produktionen.
– Totalt kommer vi att ge 

18 föreställningar under maj, 
juni och augusti. Vi har fått 
in tre stora gruppbokningar. 
Nu är vi runt och säljer pre-
sentkort som man kan ge 
bort i julklapp. Presentkor-
tet kan sedan lösas in mot en 
biljett till valfri föreställning, 
säger Kent Carlsson.

Dansen på Furulund är ett 
samarbete mellan Ahlafors 
IF, Teatervinden och ABF.

Jubileumsföreställning tar form
– Teatervinden repeterar för fullt

Vi önskar alla 
våra kunder en

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand har gjort ma-
nus och regi till Ahlafors IF:s jubileumsföreställning.

Johannes (Ronny Schäfer), Evald (Sten Englund) och Axel (Börje Olofsson) är några av de 
karaktärer som publiken kommer att få stifta bekantskap med i Dansen på Furulund som har 
premiär den 18 maj nästa år. Teaterföreställningen är en del i Ahlafors IF:s 100-årsfi rande.

Dansstegen tränas in.


