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NÖDINGE. På söndag 
bjuder Teaterföreningen 
i Ale in till årets första 
arrangemang.

Storpublik väntas till 
Ale gymnasium.

”Vart tog alla hundar 
vägen?” är en hyllning 
till Hasse & Tage.

Föreställningen ”Vart tog 
alla hundar vägen?” speg-
lar Hasse & Tages produk-
tion med sketcher, sånger 

och revynummer, alltifrån 
premiären 1962 på Gröna 
Lund med ”Gröna Hund” 
till ”Under Dubbelgöken” 
på Berns 1979.

– Vi får bland annat höra 
godbitar som ”Rågsved”, 
”Var blev ni av?” samt Tages 
monolog om ”Sannolikhet”, 
förklarar Margareta Nilson, 
ordförande i Teaterfören-
ingen i Ale.

Det är en ny uppsätt-
ning från i höstas som visas 

i Ale. För regin svarar ingen 
mindre än Peter Harry-
son, som också medverkar 
på scenen. Vi får också stifta 
bekantskap med Ann Kris-
tin Hedmark och Leif Gel-
lerfalk.

– Klassisk och tidlös 
underhållning utlovas, säger 
Margareta Nilson.

Hasse & Tage hyllas i Ale gymnasium

Ann Kristin Hedmark och Leif Gellerfalk medverkar i föreställningen ”Vart tog alla hundar 
vägen?” som visas i Ale gymnasium nu på söndag.                                 Foto: Jonas Backman

STARRKÄRR. Är det kanske 
Sveriges bästa flick-, goss- och 
ungdomskör? Nu på söndag 
gästar Göteborgs Domkyrkas 
Flick-, goss- och ungdomskö-
rer Starrkärrs kyrka.

Göteborgs Domkyrkas 
Goss- och flickkörer är en 
del av ”Musik i Domkyrkans” 
stora körverksamhet. Sam-
manlagt sjunger cirka 160 
barn och ungdomar i någon 
av de sju olika körgrupperna 
eller i gruppen för pojkar i 
målbrottet. De arbetar med 
att pedagogiskt utveckla sång 
och musikalitet från 8 år 
och uppåt och varje år prov-
sjunger närmare 150 barn och 
ungdomar till körerna.

Alla körerna sjunger 
regelbundet vid konserter 
och högmässor och de äldre 
grupperna har dessutom egen 
konsert- och turnéverksam-
het. Musikaliska Goss- och 

flickkörerna strävar mot att 
låta barn och unga musi-
cera i olika sammanhang 
på hög nivå. För att uppnå 
dessa musikaliska mål satsar 
de medverkande mycket tid 
och engagemang. I gengäld 
når sångarna en tillfredsstäl-
lelse över att förbereda och 
genomföra konserter i sam-
manhang där de får komma 
till sin rätt.

De har också utbyte med 
andra barn- och ungdoms-
körer från Sverige och från 
andra länder, såsom Lunds 
Domkyrkas Gosskör, körer 
från Adolf Fredrik i Stock-
holm, Hjo kyrkas Ungdoms-
kör, Schola Juvenil och Maria 
Guinand från Venezuela och 
Hamilton Childrens Choir 
från Kanada.

Under åren har Goss- och 
flickkörerna medverkat i en 
mängd olika sammanhang, de 

flesta unika men några kon-
serter återkommer år efter år.

Gustavi Ungdomskör är 
Göteborgs Domkyrkas ung-
domskör och består av killar 
och tjejer i åldrarna 15-20 år. 
De flesta av de cirka 35 unga 
sångarna började sjunga i 
Domkyrkans goss- och flick-
körer redan som åttaåringar. 
Kören har en hög ambitions-
nivå och verksamhetsgrad 
med konserter och högmäs-
sor i Domkyrkan och på andra 
platser samt intensivdagar, 
festivaler och körtävlingar.

Repertoaren, som består 
både av körmusik a cappella 
och större verk, innehåller 
ett musikaliskt brett spektra, 
både sakral och profan. Nu 
ges aleborna chansen att 
lyssna till vacker sång när det 
celebra sällskapet intar Starr-
kärrs kyrka på söndag.

❐❐❐

Vacker körsång i Starrkärrs kyrka

Överenskommelsen mellan 
SPF Alebygden om att pen-
sionärer som är stamkunder 
på ICA Kvantum i Nödinge 
skall få fem procent på det de 
handlar under tre onsdagar i 
månaden har blivit en succé. 
Det gäller såväl för affären 
som för kunderna. Nu kon-
centrerar man sina inköp till 
ett tillfälle och affären får en 
bättre spridning på kund-
tillströmningen. I onsdags 
eftermiddag fortsatte SPF 

Alebygdens styrelse sitt sam-
manträde på ICA. Alla var 
där och kunde man få önska 
så vore det ett bord och några 
stolar.

På onsdagen samlades 18 
vandrare i Älvängen trots 11 
minusgrader. Under Gösta 
Mårdborgs ledning gick 
vi upp till Maden. I vacker 
rimfrostig natur fortsatt vi 
till Torp och vidare till Utby. 
Här hälsade vi på Lasse och 
Gullveig Johannesson. Vi 

fick dock tacka nej till kaffe 
då vi hade inmundigat detta 
i en naturskön miljö. Vi mis-
sade pendeltåget vid resecen-
trum och tog istället bussen 
via Starrkärr till Nödinge. 
Gösta fick mycket beröm för 
vandringen. De flesta hade 
aldrig varit i dessa trakter 
tidigare.

Årsmötet äger rum i Med-
borgarhuset den 6 februari.

Lennart Mattsson

Aktuellt från SPF Alebygden
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VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

AFTER 
WORK

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

 


