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Missa inte årets fest, där ni som  

företagare i Ale bjuds på en äkta galakväll. 

Utmärkelsen Årets Företagare delas ut av  

Företagarna Ale och vinnarna i Webfab Ale  

The Contest  koras. Under middagen underhåller 

Fridha Lundell och Michael Bäck.  

The Flashmen bjuder sedan upp till dans.

Anmälan sker via följande länk  www.ale.se/anmalan
Pris: 595 sek ex moms

Partners:  
Leader Göta älv, Leader, EU, TILLT, Alekuriren, Surte Lagerservice, Box Music,  

Blomsterriket, Kollanda Grus, Swedbank, Ahlafors Bryggeri, Länsförsäkringar Bank

TORSDAG 24 APRIL KL 18.30
Kvarnvägen 1, Surte

FRIDHA LUNDELL 

& MICHAEL BÄCK

U N D E R H Å L L E R

Gala2014
VÄLKOMMEN TILL

Näringslivs
ALES

NÖDINGE. Ställ bilen – 
ta cykeln!

Den uppmaningen 
lanseras över hela Göte-
borgsregionen.

I lördags arrangerades 
Aletrampet, som lock-
ade cyklister från olika 
delar av kommunen.

Aletrampet, som har funnits 
i olika utformningar förr om 
åren, ska ses som en del i den 
kampanj som görs för att få 
fl er att använda cykeln istäl-
let för bilen. Ale kommun 
stod som värd för lördagens 

arrangemang som hade sin 
knutpunkt på Ale Torg. Ale-
borna kunde cykla från någon 
av pendelstationerna i Bohus, 
Nol eller Älvängen och där 
Nödinge utgjorde målet.

– Det var inte frågan om 
någon tävling utan alla cyk-
lade i sin egen takt. Priser 
lottades ut bland deltagarna, 
säger folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén som fanns vid 
startplatsen i Älvängen.

Totalt räknades det in 52 
cyklister, 35 vuxna och 17 
barn. De trampande delta-
garna slapp tack och lov un-
dan regnet.

– Det blev en riktigt trev-
lig dag. Cykelservicen som 
erbjöds i Nödinge var oer-
hört uppskattad och det var 
fullt tryck hela tiden, berättar 
miljöplanerare Annika Fri-
berg.

Besökarna kunde ock-
så prova på elcykel och den 
numera berömda vikcykeln 
demonstrerades för alla in-
tresserade.

– Vikcykeln är suverän 
för dem som vill ha med sig 
cykeln på pendeltåget, säger 
Annika Friberg.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. I lördags 
gästspelade LasseMa-
jas Detektivbyrå i Ale 
gymnasium.

Föreställningen drog 
fullt hus.

– 150 biljetter sål-
de slut på två timmar, 
berättar kultursekretare 
Lisa Haeger.

LasseMajas Detektivbyrå – 
Operamysteriet – är en ope-
ramusikal för barn skriven 
av Malin Hülphers. Det är 
GöteborgsOperan som står 
bakom föreställningen med 
Mia Ringblom Hjertner 
som regissör.

Uppsättningen har blivit 
en succé och lockat storpu-
blik runtom i Göteborgs-
området, Nödinge utgjorde 
inget undantag.

– Folk köade när vi släpp-
te biljetterna, berättar Lisa 
Haeger.

I en av huvudrollerna 
återfi nns Amanda Anders-
son från Alafors. Hon spelar 
Maja och faktum är att hen-
nes motspelare, Sebastian 
Hedar (Lasse), också har an-
knytning till Alafors.

– Sebastians morfar kom-
mer från Alafors, berättar 
Amanda som själv går i sjätte 
klass på Ahlafors Fria Skola 
och som var lite extra nervös 
inför lördagens föreställ-
ning.

– Det var roligt att få upp-
träda på hemmaplan. Jag 
hade en hel del känningar i 
publiken, berättar Amanda.

Det är just sång, dans och 
teater som Amanda Anders-
son drömmer om att få syssla 
med även i framtiden.

– Att få göra Maja är lite 
av en dröm som har gått i 

uppfyllelse. Jag tycker det 
är fantastiskt roligt att stå på 
scen och det vill jag fortsätta 
med.

JONAS ANDERSSON

Onsdag 9 april kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 13 april kl 18.00
Onsdag 16 april kl 19.00

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Elisabeth Sandblom-Svensson med maken Sven-Erik kom cyk-
lande från Skepplanda, tog en tur till Klädkällaren, och hem igen 
via Nödinge. En träningstur inför kommande resa då paret ska 
cykla runt Bodensjön. Polisman Ulf Einarsson fick 

besök av Joakim och Emil Le-
vinsson som tog sig en närma-
re titt på polisbilen.Aletrampet har återuppstått

Succé för LasseMaja
– Alaforstjej i 
huvudrollen

LasseMaja – Operamysteriet – visades i Ale gymnasium i lör-
dags. Amanda Andersson från Alafors spelade en av huvudrollerna 
(Maja). Sebastian Hedar agerade i rollen som Lasse. 

Slutsålt. 150 biljetter gick åt i ett nafs när LasseMajas Detektivby-
rå gästade Nödinge.
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ÄLVÄNGEN. Alebygdens RPG-avdelning 
gästades i torsdags i Missionskyrkan av 
operasångaren Rolf Nilsson från Göte-
borgsOperan. Rubriken för hans framträ-
dande hade han satt till ”Från bönehus till 
operahus”. Repertoaren täckte också väl in 
sånger från dessa båda estrader.

Sångardebuten skedde som 7-åring vid 
julfesten i ett EFS-kapell i ett fi skeläge på 
Blekingekusten där han växte upp. Sång-
en han då sjöng var ”Medan allting ler o 
blommar..” Alltsedan dess har han varje år 
medverkat vid adventsgudstjänster i detta 
kapell, regelbundet under 68 år! Hans håg 
stod till att bli sångare, men hans föräldrar 
tyckte han skulle skaffa sig ett ”riktigt” yrke 
och övertalade honom att studera i handels-
skola. På ett kåserande sätt fullt av humor 
berättade han hur misslyckad den karriären 
blev. Vid en talangtävling, där han uppträd-
de samtidigt med Ann-Louise Hansson, 
som han fått ressällskap med till tävlingen 
och blivit så störtförälskad att han höll på 
att svimma, upptäcktes han av Lasse Dahl-
qvist och därmed började en sångarbana via 
utbildningar i Göteborg och vid Osloo-
peran innan han engagerades vid Stora 
Teatern under 30 år och därefter i 20 år vid 
Göteborgsoperan trots sina 75 år, medan 
operasångare normalt pensioneras vid 55 
års ålder. Under mötet fi ck vi lyssna till 
sånger såväl ur Einar Ekbergs amerikare-
pertoar, som Evert Taubes ”Serenad” och 
”Min älskling är som en ros” och italienska 
operetter för att avsluta med psalmen ”O 
store Gud” som sjöngs unisont. 

Närmast får vi besök den 23/4 av förre 
riksdagsmannen Elver Jonsson som berättar 
om Raoul Wallenbergs liv och gärning.

Daniel Höglund 

Uppskattat sångarbesök hos RPG


