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FREDAG
15 MARS
KL 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag 15 mars öppet till kl 01.00

AFTER 
WORK
PÅ SCEN KL 20.00

Piff & Puff
TEATERFÖRENINGEN I A

LE

PEPPERLAND SPELAR BEATLES
Onsdag 3 april kl 19.00  Teatern i Ale gymnasium

Biljetter: Ale bibliotek Nödinge
Vuxen 200 kr, scenpassrabatt 50 kr, Ungdom 100 kr.

Arrangör: Teaterföreningen i Ale , ABF

ALAFORS. Ahle Påsköl 
har anlänt Systembo-
laget.

I måndags startade 
försäljningen.

– Det smakar fan-
tastiskt gott, ett 
riktigt njutningsöl, 
säger Christer ”Cralle” 
Sundberg på Ahlafors 
Bryggerier.

Den första tappningen 
skedde i torsdags och ytterli-
gare ett tillfälle är inplanerat 
den här veckan. Totalt pro-
ducerar Ahlafors Bryggerier 

närmare 9 000 halvlitersbu-
teljer av årets påsköl.

– Ett fylligt öl med väl-
digt god smak. Personligen 
så håller jag påskölet högre 
än vårt julöl. Ahle Påsköl 
avnjuts likaväl bart framför 
brasan som till påskbuffén, 
säger Christer Sundberg.

Ahle Påsköl kommer att 
säljas på Systembolaget i 
Nödinge, Kungälv, Angered 
och förmodligen även i Lilla 
Edet.

JONAS 
ANDERSSON

Ahle Påsköl 
har anlänt

De första backarna av Ahle Påsköl är levererade till Systembolaget. Försäljningen star-
tade i måndags. Här ses Helge Svendsrud i samband med torsdagens tappning på Ahlafors 
Bryggerier.

Christer ”Cralle” Sundberg Christer ”Cralle” Sundberg 
smakar av Ahle Påsköl.smakar av Ahle Påsköl.

ALAFORS. Pjäsen ”An-
klagad” som just nu 
ges på Pelarteatern i 
Alafors, är en helt egen 
produktion som tea-
tergruppen GUL står 
bakom. 

Efter slutscenen är 
det bara att konstatera: 
gängets prestation är 
imponerande ur alla 
aspekter. 
Egen idé, eget manus. Suverän 
rollbesättning, rapp dialog. 
Allvar, humor och oväntade 
förvecklingar i en tankeväck-
ande pjäs om vänskap som 
sätts på prov. Publiken får 
också bevittna hur psykisk 
stress växer fram hos en indi-

vid i ett utsatt läge.
Det är ingen lätt utmaning 

teatergruppen GUL tagit sig 
an, men publiken får sig till 
livs en helgjuten föreställning. 
Pjäsen imponerar på flera sätt 
och framstår som genuint 
proffsig. Det märks att ensem-
blen har varit med ett tag. 

Publiken får se mord som 
en yttersta konsekvens av en 
destruktiv process. I ”Ankla-
gad” förekommer även galanta 
men farliga damer, langare 
med krystade förklaringar, 
omtänksamma barvärdin-
nor,  hårdhudade hyresvärdar 
och skarpsinniga obducenter. 
Mixen fungerar suveränt bra. 

Personporträtten känns 

trovärdiga och replikerna 
faller med finfin timing och 
i flera fall med god komisk 
finess.

Scenografin är sparsam 
men väl fungerande, scen-
bytena inkluderade. Mycket 
av det visuella  styrs av ett 
samspel mellan genomtänkt 
ljussättning med variationer 
mellan fullt belysta sekvenser 
och ett dunkel där det väsent-
liga bara kan anas.

Pelarteatern och teater-
grupp GUL med regissörerna 
Andreas Henriksson och 
Cecilia Magnusson i spetsen 
står för en starkt lysande pre-
station. 

L-G

Stark teater spelas i Ahlafors fabriker
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Gudstjänst för Stora och Små
Surte kyrka kl.11.oo ”Solidaritet och Miljö”.
Medverkan av barnkören Peacedrums och för-
skolan Paradiset. (Peacedrums samlas kl.10.15 i 

Finsk gudstjänst i Surte kyrka
Kl. 13.oo L Sovoja

Surten kirkkoka 17.3. klo
Laulujumalanpalvelus. Kanttori Jani Fleivik.
Pappi Lisa Sorvoja
 
Mässa i Nödinge kyrka kl. 17.oo H Hultén

Onsdagsträff 20 mars
Nödinge församlingshem kl. 13.00
Eliazer Kramer, pianist från Kanada spelar musik av Mozart, De-

Vårstädning 18 mars
Måndagen den 18 mars påbörjas vårstädningen på våra kyrkogårdar 
Surte och Nödinge. Granris och vinterdekorationer kommer städas 
undan på alla gravar. Även våra minneslundar kommer rensas på 
dekorationer, ljus och lyktor. Vi är tacksamma om ni tar hem lyktor 
och dekorationer ni önskar behålla innan städningen påbörjas. Vid 
frågor eller önskemål ring: 031-980611

Jungfru Marie Bebådelsedag 17/3

Alla är välkomna!

”Om än världen 
skulle gå under i 
morgon så skulle 

jag idag ändå 
plantera mitt äppel-
träd” – M. Luther


