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Kammarkören 
VocAle

Söker 
sångare; 
sopraner, 
tenorer 
och basar. 

Tidigare körvana 
är önskvärd.

Ring för provsjungning:

Sabina Nilsson 
0303-444 032.

NYBÖRJARKURSER
Torsdagen den 19 sept. kl 19
ALE GYMNASIUM, NÖDINGE
Ung eller gammal i par eller ensam, alla är välkomna. 
Ingen föranmälan och gratis prova på första gången.

Kontaktpersoner: Ann-Gret & Roger  0303-96 567 / 0702-73 25 75
 Mari-Ann & Ulf  031-65 44 64 / 0707-87 57 01
 Hemsida: www.surteswingers.org

Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna  
lördag 21 sept och  
söndag 22 sept kl 11-18

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 21 och 22 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 20 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

Rock’n Roll show

THE CADILLAC BAND, LITTLE 
GERHARD, JANNE LUCAS PERSSON, 
GERT LENGSTRAND (STREAPLERS), 
CLAES-GÖRAN HEDERSTRÖM, 
EDWARD C JOHANSSON OCH ALICIA 
HELGESSON (”SWEDEN´S ROCKBILLY 
PRINCESS”) M.FL.

20 SEPTEMBER, KL.19.00
SKEPPLANDA BYGDEGÅRD

Biljetter
Boka via mail på: tcbbiljettbokning@yahoo.se
0708-50 92 30 eller 0702-78 67 77, 
För mer info: www.tcband.se 
(Reservation för ändringar)

NÖDINGE. Det blir en 
kulturfredag av sällan 
skådat slag.

Tre olika arrange-
mang på en och samma 
kväll.

Tobias Hysén gästar 
Ale gymnasium, det 
bjuds irländsk folkmu-
sik i Medborgarhuset, 
och i Skepplanda byg-
degård stundar rock-
fest med The Cadillac 
Band.

Det är bara att välja och 
vraka för Aleborna. På fredag 
är det definitivt läge att välja 

bort tv-soffan och istället ta 
del av någon av alla de kul-
turaktiviteter som erbjuds.

Kulturenheten provar ett 
nytt grepp och har bjudit in 
Tobias Hysén till Ale gymna-
sium. Ett annorlunda möte 
utlovas med IFK Göteborgs 
lagkapten.

– Det har varit ett stort 
gensvar på satsningen, så 
förköp av biljetter är att 
rekommendera. Kvällens 
värd Thomas Hermansson 
är förväntansfull och hälsar 
att showen nu börjar ta form. 
Det blir en minnesvärd kväll 
fylld av överraskningar, både 

för publiken och för Tobias 
Hysén, säger kultursamord-
nare Sofie Pheiffer Ritt-
feldt.

Några kilometer norrut, 
i Medborgarhuset Alafors, 
ordnas en irländsk pubafton. 
”Dun Aengus” intar scenen 
och fullt ös utlovas i lokalen.

– Det blir livemusik av 
bästa sort, garanterar Fol-
kets Hus-föreståndare Willy 
Kölborg.

I Skepplanda bygdegård är 
det rockrävarna i The Cadil-
lac Band som står för under-
hållningen. Little Ger-
hard, Gert Lengstrand, 
Claes-Göran Hedeström 
och Janne Lucas Persson 
är några av de artister som 
publiken får stifta bekant-
skap med.

– Det är nog i de gamla 
fina bygdegårdarna vi trivs 
som allra bäst, säger Ulf 
Nilsson, trummis och grun-
dare till The Cadillac Band.

JONAS ANDERSSON

Lödösetraktens Hem-
bygdsförening ordnade 
den 7 september en resa till 
Falbygden. 39 glada och 
förväntansfulla resenärer 
steg på bussen i Lödöse 
för resa mot Grästorp och 
Särestads Landsbygdsmu-
seum.

En fantastisk anläggning 
på 2 800 kvadratmeter med 
mängder av jordbruks-
redskap från förr fram till 
nutid. Även många föremål 
som hör till hemmet och 
hushållet visades. Årets 
tema visade lösöret från ett 
av bygdens sista jordbruk 
som drevs med häst. Här 
fanns även bysmedja, fat-
tigstuga och en bakstuga, 
där det goda brödet till 
våra smörgåsar bakats.

Färden gick sedan 
vidare till Östra Öttum 

och Cesarstugan där Stig-
Martin steg på bussen och 
gav oss en guidad rundtur 
i omgivningarna, mycket 
trevlig guidning. Efter 
detta väntade en god lunch 
på Cesarstugan.

Sedan var det dags för 
”Bondens år”. Stig-Martin 
berättade om hur vaxdock-
orna tillkommit och tanken 
bakom utställningen. 
Enbart glada miner på alla 
som kom ut från utställ-
ningen och många med 
kommentaren – hit vill jag 
åka igen.

Hembygdsföreningen 
tackar Jan Ahlqvist och 
resekommittén för denna 
trevliga resa och ett tack 
till vår trevliga busschauf-
för Yngve. 

Barbro Sandström

Resa till Falbygden

SURTE. Måndagen den 
9 september kom Bengt 
och Rakel Johansson från 
Främlingsarmén till Frid-
hem för att spela och sjunga. 
Detta är den trevligaste 
underhållningen tycker 
alla. De boende sjöng med 
i de gamla sångerna, det var 
ingen som nickade till. Alla 

blev pigga och glada och 
med ett leende satte de sig 
vid kaffebordet.

Vi måste tacka Bengt 
och Rakel från Donsö som 
kommer och ger de gamla 
en liten glädjestund.

Besöksverksamhetens
frivilliggrupp

Musikunderhållning på Fridhem

Den 12 september träffa-
des ett femtiotal medlemmar 
i SPF Göta Älvdalsbygden 
i Missionskyrka, Lilla Edet, 
till månadsträff. Gunilla 
Wallstedt hälsade alla 
välkomna och speciellt 
Klas Larsson och Roger 
Sjöblom från Lilla Edets 
Fotoklubb.

Klas och Roger hade sam-
manställt några bildspel. 
Ett berättade om Inlands 

Kartongbruk fram till ned-
läggningen. Ett annat om 
måsar och två om Lilla Edet 
förr och nu.

Därefter kaffe, smör-
gås och kaka. Efter kaffet 
underhöll SPF-kören, under 
ledning av Christina Mell-
berg. Kerstin Andersson, 
ordförande, berättade om 
kommande aktiviteter och 
resor. Eftermiddagen avslu-
tades med lotteri.         ❐❐❐

Månadsträff hos SPF Göta Älvdalsbygden

Den 9 september startade 
en buss fylld med förvän-
tansfulla medlemmar från 
Skepplanda Hålanda SPF 
och Romelanda SPF mot 
Vrådal i Norge. Vi var lagom 
morgontrötta vid starten, 
men snart kom pratet och 
skratten i gång. Stopp i 
Strömstad för vidare resa 
med färja till Sandefjord. 
Brunch serverades på färjan, 
en stor buffé med allt man 
kunde tänka sig. Efter två 
och en halv timmes båtfärd 
äntrades bussen igen och 
vi for vidare mot Vrådal i 
norska Telemark.

Halvvägs fick vi busskaffe 
som avnjöts med toscakaka 
bakad av Romelandas Ker-
stin Svensson. Vid 17-tiden 
var vi framme och instal-
lerade oss i våra fina rum på 
Hotel Straand. Det var nu 
dags för egen tid och några 
valde en promenad till sil-
versmeden i närheten och 
kanske någon vilade.

Kvällen erbjöd middags-
buffé och dans till levande 
musik. Efter en natts sömn 
bar det av mot Rjukan och 
kraftverket där det tillver-
kades tungt vatten fram till 
1943. Vi fick en intressant 
guidning och en videofilm 
som visade de tappra mot-
ståndsmännen som lyckades 
avstyra att tungt vatten kom 
i orätta händer. Efter middag 
och dansmusik var dag två 
slut och vi en aning trötta.

Hemresan startade efter 
frukostbuffén och stäm-
ningen i bussen var verkli-
gen på topp. Busschauffören 
Bengt fick varma applåder 
för sin suveräna körning upp 
och ner för fjällen med alla 
skarpa kurvor. Resekommit-
tén tackades för sitt arbete 
och initiativet att bjuda in 
Romelanda SPF. Nu längtar 
vi efter nästa resa. Tack från 
oss som var med!

❐❐❐

SPF Skepplanda-Hålanda for till Norge
Resesällskapet under sin vistelse i norska Vrådal.

Kulturkrock i Ale
– Fredagskväll fylld av aktiviteter

Nu på fredag bjuds tre intressanta kulturhändelser i Ale. The Cadillac Band kommer till 
Skepplanda bygdegård…

…Dun Aengus bjuder på irländsk folkmusik i Medborgarhuset.

...och Ale gymnasium gästas 
av Tobias Hysén.


