
ALAFORS. Tisdagen den 
17 oktober var det strå-
kar som gällde för hela 
slanten när Kulturskolan 
bjöd in till ”kompiskon-
sert” i Medborgarhuset.

För några elever var 
det den allra första upp-
visningen.

Omkring 100 besökare fanns 
på plats för att lyssna till de 
unga musikerna i Medborgar-
huset. 

– Vi kallade föreställningen 
för ”kompiskonsert” eftersom 
eleverna hade fått bjuda in 
både kompisar, föräldrar och syskon, säger Cornelia Köppen, 
pedagog på Kulturskolan.

Deltagarna, som spelade fiol och cello, hade övat på sina 
in s t rument 
a l l t i f r å n 
några måna-
der till flera år 
och för flera 
av barnen 
var det pre-
miäruppvis-
ningen.

På plats 
under kvällen 
fanns även 
Inger Öhrn 
från Nol, som 
represente-
rade Värl-
dens barn 
och samman-
lagt samlade 
man in 1952 
kronor till 
v ä lgörande 
ändamål. 

JOHANNA 
ROOS
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NÖDINGE. Barnbokens 
dag är en årligen åter-
kommande höstaktivi-
tet i Ale gymnasium.

Årets arrangemang 
har tema pirater.

– Barnen har mycket 
spännande att se fram 
emot, försäkrar kul-
tursekreterare Lisa 
Haeger.

Sin vana trogen bjuder Ale 
bibliotek in till Barnbokens 
dag. Lördag 23 november är 
datumet att lägga på minnet. 
Piratpyssel, tipspromenad 
och bokfiskedamm utlovas. 
Dessutom uppmanas barnen 
att komma utklädda till pira-
ter.

I direkt anslutning till 
aktiviteterna på biblioteket 
sker en barnteater – Expe-

dition Underverksklubben. 
Johnny och Bengt, alias Per 
Umaerus och Henrik Wall-
gren, kommer att stå för 
underhållningen. 

– Vi har gjort ett antal 
program för radions P4. Vi 
tar med publiken ut på en 

resa i världen, sjunger och 
pratar om olika underverk. 
Hur lång är kinesiska muren? 
Varför lutar lutande tornet i 
Pisa? Det ska bli roligt att 
få komma till Nödinge och 
presentera vår föreställning, 
säger Henrik Wallgren.

H e n r i k 
W a l l g r e n 
jobbar för 
närvarande 
på upp-
drag åt Ale 
k o m m u n . 
P r o j e k t e t 
s t r ä c k e r 
sig över 18 

månader och syftar till att 
vända svagheter till styrkor.

– Det handlar om att 
fortsätta stärka den positiva 
utveckling som Ale kommun 
just nu upplever. Som göte-
borgare har jag upptäckt att 
det finns så otroligt mycket 
fint bakom den lite tråkiga 
fasaden. Jag ska hjälpa kom-
munen i det strategiska arbe-
tet, avslutar Henrik Wall-
gren. 

Det kommer att bjudas på fika, spännande  
musikquiz & pyssel för den som vill. 

Alla är välkomna, stora som små, familj, syskon, 
släkt, grannar & vänner! 

 
 
 

 

Vi ses, Torbjörn, Pia & Peter! 
Ingen anmälan! 

Vid frågor 0303-44 25 06 

Varmt välkomna!

Aktiviteter pA  
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

17/11, 24/11, 1/12

30/11 & 1/12

15/12

Söndagspromenader 
ponny/barn.

Hoppkurs Sten Lindgren

Lussehoppet 
Julmarknad och 
Luciatåg

Vi efterlyser 
lokala  
“hantverkare”  

Som är intresserade  
att hyra bord.
031-982500
ajrk@telia.com

Platser finns i 
ridgrupper på olika 
nivåer, alla åldrar.
Se vår hemsida 
www.ajrk.se

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.

Kärleksdrycken
från Göteborgsoperan

Söndag 1 december kl 18

Törnrosa Balett
från Bolsjoj Moskva

Lördag 28 december kl 18

Den röda tråden
Filmvisning av arbetarspelet från 
1990. Spinneriet Alafors Fabriker.
Fredag 15 november kl 18

Medborgarhuset, Alafors.
100 kr entré inkl räkmacka och dryck.

50kr entré, utan tillbehör.

Mig äger ingen
Onsdagen 13 november kl 19

Söndag 17 november kl 18

VM Kval Portugal - Sverige
Fredag 15 november kl 20.45

Biljetter säljes endast i entrén

VM Kval Sverige - Portugal
Tisdag 19 november kl 20.45
Biljetter säljes endast i  entrén

Det regnar köttbullar 3D
Lördag 16 november kl 15
Söndag 17 november kl 15

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Tema pirater på Barnbokens dag

Barnbokens dag arrangeras lördagen den 23 november i Ale gymnasium.
Arkivbild: Allan Karlsson

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/ 
Ronny Andersson                           138
2. Rune Jansson/Ole J Jensen      130
3. Elsa Persson/Rikard Johansson   125
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         123
5. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson       114
6. Eiron Andersson/Marcus Sandberg 112

p

Stråkelever från Kulturskolan imponerade med sina musika-
liska färdigheter.

Kväll fylld av stråkar

Alice Mollington var en av 
solisterna på cello. 

Höstmarknad
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 16 november 
kl 10.00

Öppet hus med lotterier,  
försäljning, Second Hand,  

servering och auktion ca kl 13.00

Välkommen!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


