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Kammarkören 
VocAle

Söker 
sångare; 
sopraner, 
tenorer 
och basar. 

Tidigare körvana 
är önskvärd.

Ring för provsjungning:

Sabina Nilsson 
0303-444 032.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling 
inbjuder till en ny 
Alphakurs

Start 25 september  
kl 18.30 
i Lödöse församlingshem

Finns Gud?
Bön, vad är det?
Varför bör man läsa bibeln?
Vem tänker du att Jesus är?
Anmäl dig senast den 23 september till:

Pia Thorson 0303-44 25 11 eller

johannes.imberg@svenskakyrkan.se

Lördag 7 september kl 15
Söndag 8 september kl 15

Matiné • Entré 60 kr

Söndag 8 september kl 18
Onsdag 11 september kl 19

Matiné • Entré 80 kr

Söndag 15 september kl 18
Onsdag 18 september kl 19

Entré 80 kr

Söndag 29 september kl 15
Matiné • Entré 60 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NYGÅRD. Tre lindar tillhörande Ale-Skövde 
kyrka har utsatts för skadegörelse. Någon har 
helt enkelt friserat träden utan att informera 
församlingen.

– Det ser inte vackert ut, säger kyrkokam-
rer Annette Björklund.

Församlingens personal är upprörd. Det 
var i förra veckan som man upptäckte att 
någon sågat av ett antal grenar på tre av kyr-
kogårdens ståtliga lindar.

– Jag har kollat med Trafikverket som 
säger sig vara helt ovetande, säger Annette 
Björklund.

– Om vi fått någon som helst indikation 
på att träden hade behövt ansats, så skulle 
vi naturligtvis tagit tag i saken. Då hade det 
blivit gjort på ett riktigt sätt.

JONAS ANDERSSON

Att dansa är ett extra roligt sätt att motionera 
på. Man förbättrar konditionen, tränar bland 
annat koordination och balans. Omväxlande 
och roliga danser till härlig musik ger mycket 
glädje tillsammans med trevliga vänner.

Till föreningen Antens Gammaldan-
sare, som har sin danslokal i Sågen i Anten, 
kommer många Alebor för att dansa. På 
måndagar är det nybörjarkurs och då får del-
tagarna lära sig grunddanserna samt några 
enkla varianter.
På onsdagar är det motionsdans med kurs- inslag och då behöver man kunna grund-

danserna och lite mer. En mycket vanlig och 
populär dans är ”Schottisbugg från Eslöv” 
som helst dansas till Elvislåten ”I need your 
love tonight”. 

Att dansa gammaldans till Elvislåtar 
kanske låter konstigt i mångas öron, men det 
har blivit vanligt att dansa gammaldans till 
lite häftigare låtar. 

– Jätteroligt med gammaldans, är en vanlig 
kommentar från nybörjare.                      ❐❐❐

Träd olovligt beskurna

Rolig gammaldans i Anten

Tre lindar tillhörande Ale-Skövde kyrko-Tre lindar tillhörande Ale-Skövde kyrko-
gård har utsatts för skadegörelse.  gård har utsatts för skadegörelse.  

Rose-Marie och Inger, två glada gammal-
dansare från Ale, som är trogna gäster hos 
Antens Gammaldansare.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Kom till Älvängens blå kyrka!  
Gospelkören övar torsdagar, jämna veckor,  

kl 19-21 med start 5/9. 
Välkommen!

För frågor, kontakta körledare 
Karin Bäckman, 0303-444 023. 

Vill du sjunga
 gospel?

Starrkärr Kilanda församlings 

Musikskola
Gruppundervisning i piano 

och orgel.

Piano-nybörjare för barn: 
Måndag 17.15-17.55 
i Älvängens blå kyrka
Tisdag 15.00-15.40 i Nols kyrka

Piano- nybörjare för vuxna:
Måndag 18.00-18.40 
i Älvängens blå kyrka

Piano- fortsättning:
Måndag kl. 18.50-19.30 
i Älvängens blå kyrka

Orgel för nybörjare:
Torsdag 18.30-19.15 
i Starrkärrs kyrka

10 lektioner: 500:-/person. 
Kostnad för noter tillkommer.
Max. 4 pers./grupp.
Kursstart: v. 38.

För mer info. och anmälan

mittiale.se

Nyh e
t !

Vi erbjuder...
Coachingsamtal i grupp eller enskilt

Kraniosakral behandling, örtmedicin, 
hårmineralanalys

Utbildningar / kurser
Yoga, Pilates, step up, Skogstokigträning, 

meditation

Sorgbearbetning kursstart 23/9
Fytoterapeut-utbildning start 12/10

Vi erbjuder...
Coachingsamtal i grupp eller enskilt

Kraniosakral behandling, örtmedicin, 
hårmineralanalys

Utbildningar / kurser
Yoga, Pilates, step up, Skogstokigträning, 

meditation

Sorgbearbetning kursstart 23/9
Fytoterapeut-utbildning start 12/10

Läs mer på www.mali-entrappaupp.se

Välkomna Liise & EwaMarie

Göteborgsvägen 94, Älvängen

– en trappa upp

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, Allans bokhandel, 

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

Irländsk folkmusik
med ”Dun Aengus”. Pubafton.

Fredag 20 september kl 19
Medborgarhuset, Alafors. Entre: 100 kr

Dún Aengus har en mycket stor repertoar 
som utgår från den irländska folkmusiken. 

Även skotsk musik är en stor influens.

Filiokus Fredriks 
Trollericirkus
Familjeföreställning

Lördag 21 september kl 14
Medborgarhuset, Alafors. Entre: 70 kr

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. 
Ange namn och adress. Vi måste ha svaren 
senast den Fredagen 13 september

TÄVLING - FINN SEX FEL
De fem första rätta svaren vinner 

två biljetter till ”Filiokus”

Trollkarlen Filiokus Fredrik blir cirkusdirektör. 
Med sig har han en haj som ska jonglera 

och en cirkusbjörn som också vill visa sina 
konster. Massor av härligt trolleri utlovas,

i samarbete med publiken förstås.
Godis till barnen.

Sponsras av miljöpartiet i Ale


