
NÖDINGE. Professio-
nellt rakt igenom.

Årets julkonsert hade 
en stänk av allt och 
med alla goda ingre-
dienser kunde anrätt-
ningen inte misslyckas.

Kulturskolan visade 
dessutom att återväx-
ten är tryggad.

Förväntningarna var natur-
ligtvis stora inför årets upp-
laga av konsert i juletid. 
Artister som Linda Lampe-
nius och Daniel Lindström 
är fullblod var och en på sitt 
sätt, tillsammans är de hel-
gjutna.

Först ut var emellertid 
den unga sångkören Young 
Voices från Nödinge kyrka. 
Under ledning av kantor 
Karin Nilsson, framförde 
de julsånger med gung i. 
Tänd ett ljus var en av höj-
darna.

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande, Isabell 
Korn (M), förrättade sedan 
presentationen av årets kul-

turstipendiater. Vaknafon-
den tilldelade också Hadjet 
Hadzic, Bohus Taekwon-do, 
årets ledarstipendie. 

Med andan i halsen klev 
en av kvällens huvudartister 
in på scen. SJ hade spelat 
Daniel Lindström och Linda 
Lampenius ett mindre spratt 
och det var med minsta möj-
liga marginal som de hann 
fram till konserten. Med 
en imponerande stämma av 
både värme och kraft spred 
han en ljuvlig stämning i 
lokalen. Linda Lampenius 
entré var färgstark på många 
sätt. Tempot rev hon upp 
tämligen snabbt med en klas-
sisk finsk polka. Att den fin-

landssvenska violinisten är 
populär gick inte att undgå. 
Hon har en charm och en 
glimt i ögat som är närmast 
förförisk. Daniel Lindström 
och Linda Lampenius ihop 
var ett spännande möte, där 
humorn var överraskande 
påtaglig. Det blev en mycket 
underhållande kväll, där 
publikens slutapplåd vitt-
nade om ett högt slutbetyg 
för arrangemanget.
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Genom ett samarbete 
med Onsala Piraters, så 
har fyra spelare från Ale 
Basket flickor -99, fått en 
möjlighet att delta i Riks-
mästerskapet i basket. Det 
gäller Emma Olsson, Linda 
Karlsson, Louise Svensson 
och Marielle Melander. 
Tjejerna tävlar i en högre 
åldersklass, än sin egen, DU 
16. Här spelar man sten-
hårda matcher med lag från 
Luleå i norr till Malmö i 
söder. Det har avverkats två 
omgångar av RM i Malmö 
och Eskilstuna. Glädjande 
nog för Ales del så har man 
gått vidare till omgång 3 i 
januari.  

Tony Karlsson
Ale Basket

Ale Basket är klara för omgång 3 i Riksmästerskapet.

Ale Basket 
vidare i Riks-
mästerskapet

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Julkonsert av bästa märke

Årets basar i Starrkärrskretsen 
ägde rum den 16 november 
i Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Det var en vacker men blåsig 
dag. När Rödakorsflaggan 
hissades utanför Smyrnakyrkan 
drog det bra i linorna, men 
sedan fladdrade flaggan så fint 
i vinden. Många personer gick 
till Smyrna Secondhand och 
kom därefter in till vår basar. 
Där kunde man ta lotter av 
olika slag, peka rätt, handla 
sylt, bröd eller brynost och 
därefter njuta av en kopp kaffe 
med hembakat dopp. Nytt för i 
år var ett ljuslotteri och ett ser-
vettlotteri. Många kunde även 
hämta sina vinster från lottlis-
tor som redan var färdigsålda.

En basar i Röda Korset är 
över på några timmar, men för-
beredelserna börjar ibland ett 
halvår innan. Det ska inhandlas 
saker, handarbeten ska sys, 
lottlistor göras i ordning och 
sedan ska lotterna säljas. När 
man kommer närmare själva 
basardagen så ska det bakas, 
göras äggostar och brynostar 
och mycket annat. Det är 
åtskilliga timmar som läggs ner 
av ett stort antal frivilliga.

Tack alla ni som hjälper till 
innan basaren, men självklart 
även ni som är med på basaren 
och naturligtvis ni som 
kommer till basaren.

Årets basar inbringade 
drygt 24 000 kronor. Av dessa 
pengar kommer 5 000 kronor 
att gå till Världens Barn och 
resterande till Katastrofhjäl-
pen.                       

Röda Korset
arrangerade basar
i Älvängen

SURTE. Tomten brukar 
inte uppenbara sig för-
rän på julafton.

Till Svandammarna 
kom han redan på för-
sta advent.

Kön ringlade sig lång 
av förväntansfulla barn 
som hade önskelistan 
redo i handen.

Vädret påminde mer om en 
tidig vårdag i mars. Solen 
sken och fåglarnas sång 
från Svandammarna hördes 
tydligt. Det faktum att 
glöggdoften spred sig och 
att tomten fanns på plats i sin 
koja i skogen skapade trots 
allt en tydlig julstämning.

Alva Andblad, 5 år, var 
en av många som väntade 
tålmodigt på att få träffa 
tomten. Snart var det hennes 
tur att få överlämna sin öns-
kelista för att i gengäld få en 
tidig julklapp i form av en 
chokladkalender.

På julafton hoppas Alva få 
träffa tomten igen. Kanske 
har han då med sig hennes 
önskepaket i säcken.

– Ett akvarium med fiskar 
i står överst på önskelistan, 
berättar Alva.

Korvgrillning och lotte-
rier stod också på program-
met. Alla såg ut att trivas 
denna vackra decembersön-
dag.

– Det har nog aldrig varit 
så mycket folk som i år, kon-
staterade lotteriförsäljare 
Göran Ström.

Det var i mitten av 1950-
talet som ett antal entusias-
ter började gräva ur de båda 
dammarna. Man bildade 
föreningen Svanen och den 
första söndagen i maj 1957 
invigdes oasen Fågeldam-
marna i Surtebergen. I år 
har skett ett tillskott av fåglar 
och i beståndet återfinns nu 
bland annat Mandarinänder, 
Knölgås och Ölandsgås.

JONAS ANDERSSON 

Alva Andblad var glad över att få träffa tomten.

– Rekordmånga besökare vid 
Svandammarna

Tomten 
kom tidigt 
till Surte

LÖRDAG 7 DECEMBER KL 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS
Ni som kommer innan 15.30 är med  
i utlottningen av julklappar!

Välkomna!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Lampenius 
och Lindström 
underhöll

Young Voices från Nödinge församling gav julkonserten i Ale 
gymnasium bästa tänkbara start.

Daniel Lindström och Linda Lampenius var julkonsertens 
stora dragplåster och de motsvarade alla högt ställda för-
väntningar.
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