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Sune på bilsemester
Måndag 30 december kl 14

Torsdag 2 januari kl 14
Måndag 6 januari kl 18

Entré 80 kr

Walking with dinosaurs (sv tal)
Söndag 29 december kl 14

Måndag 6 januari kl 15

Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och försvann

Söndag 29 december kl 18
Torsdag 2 januari kl 18
Onsdag 8 januari kl 19

Hobbit del 2: Smaugs Ödemark
Onsdag 18 december kl 19
Söndag 22 december kl 18

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Cat Club:  

Global Veejays

Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Juldagen, onsdagen den 25 december 
Mat, dryck, musik och hög stämning

I Schlagerbaren: Tompa
Förköpsbiljetterna släpps fredagen den 13 december.
Förköp med buffé: 300 kr
Efterinsläpp efter kl 21: 180 kr

Åldersgräns: 20 år

NÖDINGE. En timmes 
strålande underhåll-
ning.

Det var ett luciatåg 
utöver det vanliga.

– Så bra att det håller 
för tv, berömmer Clyde 
Persson på Kyrkbysko-
lan.

Kyrkbyskolan frångick tra-
ditionen med luciafirande 
i kyrkan. Istället hade Mia 
Odlöw gjort ett musikaliskt 
arrangemang med elever 
från i årskurs 7-9 som fram-
fördes i Ale gymnasiums 
teatersalong på luciadagen. I 
publiken fanns skolkamrater 
och lärare.

Programmet innehöll 
femton julsånger, traditio-
nella svenska melodier men 
också inslag av irländska och 
norska visor. Mäktigt var det 
när de nordiska klangerna 
i Lusse Lelle övergick i en 
orientalisk, instrumental 
version.

Tärnor och tomtar träng-
des på scenen liksom luci-
orna – tre till antalet.

– Essensen var att låt dit 
eget ljus skina över andra, så 
ska dem göra detsamma, för-
klarar Mia Odlöw.

Lina Forsberg från klass 
9A bar en av ljuskronorna. 
Lucior var också Amanda 
Karlsson-Pettersson och 

Robin Damgaard-Jonsson.
– Lite udda att ha en kille 

som lucia, men Mia hade en 
tanke bakom det också, för-
klarar Lina.

Vad betyder lucia för dig 
personligen?

– Det är en fin tradition. 
Jag tycker det är mysigt med 
lucia och julfirande. Det ska 
vara glatt och rofyllt, säger 
Lina.

Det var i många avse-
enden ett mäktigt framträ-
dande som besökarna till tea-
tersalongen fick ta del av. Ett 
stilfullt och samtidigt efter-
tänksamt musikaliskt verk. 

JONAS ANDERSSON

SPF Göta Älvdalsbyg-
den har haft Luciafest i 
Hjärtumsgården. Dagen 
innan fick arrangörerna 
återbud från klassen som 
lovat lussa. Då tog fem 
av föreningens damer det 
snabba beslutet att själva 
ställa upp. Det gjorde de 
med den äran. Applåderna 
ville aldrig upphöra och 
denna fest kommer att gå 
till historien som en av de 
vackraste och trevligaste 
fester föreningen haft.

Alla njöt av sedvanligt 
julbord med ris a la Malta 
som avslutning. Det lot-
tades ut julklappar. Även 
en fruktkorg, sponsrad av 
Boströms, och en japansk 
afton hos Ulla-Britt och 
Robert Kvist lottades 
ut. Kjell och Marianne 
Andersson vann den 
senare.

Christina Mellberg-
Elfström bjöd under 
hela träffen på behaglig 
julmusik. 

Fest som går 
till historien

Kyrkbyskolans luciatåg 2013.

Strålande underhållning i Ale gymnasium

Ale Lucia gästade Skepp-
landa Hålanda SPF tors-
dagen den 12 december. 
Firandet inleddes med jul-
sånger sjungna av vår egen 
Glädjekör.

Efter rungande applåder 
var det dags för kyrkoad-
junkt Johannes Imberg 
vilken var i Skepplanda 
bygdegård för första gången, 
hoppas det blir fler. Johan-
nes läste och förklarade 
några verser i Höga visan 
och uppmanade oss att tänka 
på de som har det bekym-
mersamt samt hjälpa till på 
olika vis. Även Johannes fick 
varma applåder efter sitt 
anförande.

Nu tonades ljuset ner och 
in genom entrédörrarna steg 
en skönsång och fem vit-
klädda sjungande ljusbärare 
tågade upp på scenen. Till 
gitarrkomp och med väl-
ljudande stämmosång fick vi 
lyssna till en skön blandning 
av visor och sånger. Då ljuset 
tänts efter luciornas sorti 
stod kaffe och lussekatter på 
borden.

Det var inte som det 
brukar vid våra breddgrader 
med sol och grönska på utsi-
dan och inomhus julsånger 
och levande ljus.

Nu önskar vi alla en God 
Jul och Gott Nytt År.

Skönsång i Skepplanda bygdegård

I SPF Skepplanda-Hålanda 
har det varit två cirklar vilka 
gjort deltagarna säkrare på 
hur de kan styla till de kläder 
de har och vad som eventu-
ellt passar dem bäst.

Ledare har varit Lalla 
Jonasson som gjort detta 
med bravur. Vi som delta-
git har haft väldigt trevligt 
och diskuterat allt som rört 
kläder och smink.

Det kommer att visa sig 
när vi fått 
övat lite 
mer, då 

menar jag sminket. Träffar 
där man kan diskutera öppet 
om vad man tycker är bra på 
andra, men inte mig själv är 
väldigt nyttiga. Man kan till 
och med ändra uppfattning 
på det man inte tyckt om. 
Ja, tänk vad nyttigt det är att 
stärka självförtroendet, både 
med kunskap och utseende.

Nu ser vi fram emot en 
fortsättning med vårstyling. 
Kanske även träffar för 
“killarna” och inte bara “tje-
jerna”?

Styling med SPF Skepplanda-Hålanda

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.

Törnrosa Balett
från Bolsjoj Moskva

Lördag 28 december kl 18
Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Dun Angeus
Pubafton med Irländsk Livemusik

Fredag 17 januari kl 19
Entre: 100:-

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Julklappstips!
Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang


