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NÖDINGE. Ale kommun får 
sin egen Bok- och fi lm-
vecka.

Shakespeare in Love 
är den första fi lmen som 
visas.

Lördagens invigningsfi -
rande bjuder också på fi lm-
musikquiz och tillhörande 
mingel i Ale gymnasium.

Det är Kulturverket och Ale bib-
liotek i samverkan som arrang-
erar Bok- och filmveckan, 5-12 
oktober.

– Vi kommer att visa olika 
filmer utifrån olika genrer där 
målgruppen varierar. Det blir en 
blandning av aktion, kärlek och 
drama. Varje film inleds med en 

kort presentation, förklarar kul-
tursamordnare Sofie Pheiffer 
Rittfeldt.

– Filmerna som visas är base-
rade på en litterär förlaga. Dessa 
har biblioteket i Nödinge dukat 
upp med. Personalen är särskilt 
förberedd inför denna temavecka 
och bistår som alltid med bra läs-
tips, säger Sofie.

Ett filmpass kostar 100 kronor 
och gäller under hela festivalen. 
Filmpass säljs på Ale bibliotek.

– Vi kommer att visa totalt sju 
filmer. Vi hoppas verkligen att 
Aleborna ska ta chansen att njuta 
av sevärda filmer och fördjupa 
sig i läsvärda böcker, säger Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Tre professionella musiker 
förgyller lördagens premiär. 

Filmmusikquizet föregås av ett 
kort invigningstal av Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

– Som sig bör på en invigning 
bjuds det snittar och bubbel, 
avslutar Sofie Pheiffer Rittfeldt.

JONAS ANDERSSON

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Tages 60 tal live
med Ole Moe samt Dan Nerenius

Lördag 12 oktober kl 18
Medborgarhuset, Alafors. 100 kr

Förboka gärna räksmörgås till pausen.

Phantom of the Opera
Repris av 25-årsjubileumet

Fredag 8 november kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 150 kr

Förboka gärna något att äta.

Tages 60-tal I sitt nya program möter 
den erfarne musikern Ole Moe den 
gamle statsministern Tage Erlander, 
gestaltad av Dan Nerenius. Via Tage 

Danielssons folkkära texter i kombina-
tion med välkända 60-talsmusik, bjuder 

Dan och Ole på en föreställning med 
mycket humor och värme.

Jämför bilderna ovan och hitta de sex fel 
som finns i den nedersta bilden. Ringa in 
felen tydligt, klipp ut bilderna och sänd 
till: Alekuriren, Göteborgsv. 94, 446 33 
Älvängen. 
Märk ”TAGES 60 TAL”, ange namn och 
adress. Skicka in senast tisdag 8/10

TÄVLING FINN 6 FEL
De 10 första rätta svaren

vinner en biljett till
”Tages 60 tal live”

STARRKÄRR. Allt från 
gamla böcker till helt nya 
kaffemaskiner.

Spännvidden var total 
på den loppmarknad med 
tillhörande auktion som 
arrangerades i Starrkärrs 
bygdegård.

Ett lördagsnöje som 
lockade många besökare.

Loppis är sannerligen något som 
attraherar folk. Det gav lörda-
gens tillställning ett tydligt bevis 
på.

– Det visade sig vara ett lyckat 
drag att flytta arrangemanget 
från Uspastorp till Starrkärr. Här 
får vi allt samlat under ett och 

samma tak. Samtidigt 
är det lätt att bli av med 
bilen, säger Kurt Jan-
nesson.

Det sammanlagda 
överskottet från lopp-
marknaden och auktio-
nen landade på 30 000 
kronor. Lägg därtill 
lika mycket pengar som 
kommit föreningen, 
Uspastorps Indien-

Hjälp, till del i form av donatio-
ner.

– Vi vill tacka alla bidragsgi-
vare och köpare, men även de 
som skänkt prylar till oss, säger 
Kurt Jannesson.

Auktionen var en nyhet som 
gjorde succé. Arne Törngren 
agerade auktionsförrättare med 
den äran.

– En rolig kuriosa var Erik 
Karlsson som ropade in ett nytt 
golfset för 100 kronor. Senare 
lade han ut det på Blocket och 
fick 1100 kronor för klubborna 
varpå han kom och lämnade en 
tusenlapp till oss. Snyggt gjort!
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SKEPPLANDA. – Tack så 
mycket för att ni kom till 
Skepplanda!

Kent Carlsson talade inte 
bara för bygdegårdsfören-
ingens räkning utan agerade 
språkrör för alla som fanns i 
publiken.

Öbarna bjöd på en mycket 
uppskattad spelning i lördags 
kväll.

126 personer hade tagit plats i 
Skepplanda bygdegård för att lyssna 
på Eva Jarnedal och Janne Mag-
narsson, som tillsammans bildar 
Öbarna. Duon från Grundsund 
levererade finstämda visor under 
närmare två timmar, inkluderat en 
kaffepaus.

Under den första timmen var 

det Janne Magnarssons låtmaterial 
som åhörarna fick njuta av. I andra 
halvlek låg tyngdpunkten på Evert 
Taube, som Eva har en alldeles spe-
ciell koppling till.

– Han bodde hemma hos min 
mormor och morfar på Ängö på 
40-talet. Evert kom dit ut för att ta 
igen sig, varva ner helt enkelt. Han 
var mycket förtjust i Ängö, berät-
tade Eva Jarnedal.

Som avslutning framfördes 
”Inbjudan till Bohuslän”, som är 
Öbarnas mest önskade låt. Publiken 
nynnade med i dragspelssolot och 
plötsligt kändes sommaren väldigt 
närvarande i lokalen. Det serverades 
också två extranummer innan Eva 
och Janne lämnade scenen till takt-
fasta applåder.
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Eva Jarnedal och 
Janne Magnarsson, 
som tillsammans 
bildar Öbarna, 
gästade Skepplanda 
bygdegård i lördags.

Finstämda visor med Öbarna

Kultursamordnare Sofi e Pheiffer Rittfeldt och bibliotekarie Soli Ro-
sendahl hälsar välkommen till Bok- och fi lmveckan i Ale gymnasium.

– Invigning sker på lördag
Bok- och fi lmvecka i Ale

Välbesökt loppmarknad i Starrkärr

Kommersen startade redan utanför bygdegårdens entré.

Arne Törngren agerade auktions-
förrättare med assistans av Kurt 
Jannesson.


