
Söndag 28 sept kl 18.00
Onsdag 1 okt kl 19.00

Entré 80 kr

Onsdag 24 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 5 oktober kl 15.00 

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 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 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

I Mumindalen
En musikalisk resa i Tove 

Janssons förtrollade värld. Träffa 
Mumintrollet, Snusmumriken,  

Lilla My och alla de andra.
Söndag 28 september kl 14

Entre: 60:-

Macbeth
Direktsändning från

 Metropolitan Opera i New york. 
Lördag 11 oktober kl 19

Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. 

Beställ på folkets.hus@telia.com 
eller på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

SPONSOR

Ungdomskören i Gö-
teborgs Domkyrka under 
ledning av Petter Ekberg 
gästar Starrkärrs kyrka på 
lördag kväll.

Kören består av ett 30-
tal ungdomar i åldern 16-
25 år, både tjejer och kil-
lar, och de har sin hemvist 
i Göteborgs Domkyrka. 
Emellanåt turnerar eller 

körtävlar de också runt om 
i Europa. Om några veckor 
åker de till Serbien för att 
tävla i körsång och vi får 
ett smakprov i Starrkärrs 
kyrka på den repertoar de 
ska tävla med.

Svenska körer har gjort 
sig kända världen över 
med sin unika körklang 
som många menar att vi 

har den store körlegen-
daren Eric Ericsson att 
tacka för. Ungdomskören 
från Domkyrkan håller en 
mycket hög klass vad gäller 
körklang och repertoar. 
Den som trotsar tv-soffan 
på lördag kommer inte att 
bli besviken.

Välkommen!

Ungdomskören i Göteborgs Domkyrka kommer till Starrkärrs kyrka nu på lördag.

Ungdomskör gästar Starrkärr

ÄLVÄNGEN. Behag-
ligt höstväder gjorde 
Repslagardagen till en 
trivsam upplevelse för 
besökarna. 

Utanför entrén såldes 
det lotter, slogs rep och 
grillades korv.

Inne på museet fanns 
ett 30-tal hantverkare 
på plats.

Det var i vanlig ordning 
mycket folk som kom till 
den traditionella Repslagar-
dagen. Arrangemanget har 
blivit en riktig familjefest 
med programpunkter som 
tilltalar både stora och små.

För den yngre genera-
tionen var föreställningen 
”Repmagi” med trolleri-
konstnären och repmagikern 
Mr Junior, alias Sven-Ar-
ne Karlberg, dagens höjd-

punkt. Publiken fi ck se delar 
av den tävlingsakt som han 
tävlade med i Svenska Mäs-
terskapen i trolleri 2012.

Textil- och träslöjdare, ke-
ramiker, smyckestillverkare 
och fl era andra duktiga hant-
verkare stod uppställda längs 

med repslagarbanan för att 
visa och sälja sina alster.

Många besökare passade 
också på att ta del av utställ-
ningen ”10 år från Gesäll till 
Mästare” av och med mäs-
tersmeden Marti Risku.

JONAS ANDERSSON

Vill du bli 
Ale Lucia?

Namn ................................................................

Personnr ...........................................................

Adress ...............................................................

Ort......................................................................

Telefon ..............................................................

E-post ...............................................................

JOSEPHINE KINNANDER 
Ale Lucia 2013

alelucia@alekuriren.se
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Repslagardagen – en familjefest!

Repslagning var ett självklart inslag på Repslagardagen.

Föreningen Västgötalin fanns representerade.

Tombola med ett smakrikt uppdukat vinstbord.

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N


