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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.

Macbeth
Direktsändning från Metropolitan 

Opera i New york. 
Operan är textad på svenska. 
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

Ivar,Knutte och katten 
Lördag 18 oktober kl 14

Biljettpris: 60:-

Fredag 17 okt kl 14.00
Entré 80 kr

Söndag 12 okt kl 18.00 och
 onsdag 15 okt kl 19.00

Entré 80 kr

Onsdag 8 okt 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!

Vad fi ck dig att gå med i 
Röda Korset?
– Jag hade varit involverad 
inom idrotten under många 
år, haft förtroendeuppdrag i 
Nol IK i elva år. Jag tyckte 
det räckte där. Det var en vä-
ninna som sade till mig: ”Du 
ska vara med i Röda Korset”. 
Jag tog hösten och fundera-
de igenom saken och 1993 
gick jag med.

Varför just Röda Korset?
– Efter att ha gått en så kall-
lad kunskapskurs där jag fi ck 
lära mig mer om Röda Kor-
set så kände jag att mina vär-
deringar överensstämde med 
Röda Korsets. Röda Korset 
jobbar hela tiden för de mest 
utsatta i världen.

Berätta om Världens Barn?
– Det är en riksinsamling 
som har pågått i 16 år. Det är 
en rad olika organisationer 
som står bakom Världens 
Barn-kampanjen.

Vilka organisationer är 
engagerade i Världens Barn 
i Ale?
– Förutom Röda Korset är 
det Lions, PMU och Svens-
ka kyrkan.

Är Aleborna givmilda?
– Det tycker jag. Det är lätt-
are att samla in pengar till 
Världens Barn än till Röda 
Korset. Barn berör och en-
gagerar alla människor.

Hur ser resultatet ut för 
årets insamling till Värl-
dens Barn?
– Vi slår alla tiders rekord! I 
fjol var siffran 123 719 kro-
nor och i 
år landar vi 
på 139 286 
kronor. För-

hoppningsvis kommer det in 
ytterligare ett antal kronor 
innan året är slut.

Fler arrangemang att vänta 
till förmån för Världens 
Barn?
– Ja, vi planerar att gå för 
Världens Barn sista söndag-
en i november. Det blir i så 
fall på ett antal olika platser 
i Ale och tanken är att sam-
arbeta med andra lokala för-
eningar.

Vad händer med Röda 
Korsets second hand-butik 
Kupan i Älvängen?
– Tyvärr drabbades lokalen 
av vattenskador tidigare i 
höst och har varit stängd se-
dan dess. Nu sker utförsälj-
ning av varor. Vi vet inte när 
butiken kan öppna, bara att 
den ska öppna igen.

JONAS ANDERSSON

Samordnare för 
Världens Barn i Ale

Fråga Inger Öhrn vad ideellt arbete innebär.
Åtskilliga är de timmar hon lägger ner varje år inom Röda Korset.

Inger är dessutom samordnare för Världens Barn i Ale.

INGER ÖHRN

Ålder: 70 år.
Bor: Nödinge.
Aktuell: Som samordnare 
för Världens Barn i Ale.

VECKANS PROFIL

Aroseniusdagen
Kl 12-15 En rolig dag i Ivar Arosenius 
anda för både barn och vuxna! Musik, 
lekar, tävlingar, måla med Ivar, femkamp,
tipspromenad, gör ditt eget hopprep, sminkas 

som en katt mm. Allt är gratis! Fikaservering.  

Barnteater-Sjörövarresan
Kl 13 På museets Teatervind träff ar du 
piraterna i LongKalsong och får följa med
ut på de sju haven och möta massor 
av konstiga och roliga djur!  
Passar för ca 3-9 år. Entré 50 kr. 
Förköp Ale bibliotek, Nödinge eller 
Repslagarmuseet i Älvängen. 

Aroseniusdagen
repslagarmuseet Älvängen 

lördag 11 okt

Fri 
entré!

Invigning - Kl 11.30 Älvängens resecentrum. Invigning 
av Thomas Brolins skulptur Bevingad som hyllar Ivar Arosenius. 
Invigningstal av kommunalråd Mikael Berglund, 4Drums spelar.

Vernissage 
Kl 12.30 Möt konstnären bakom den nya
skulpturen! En utställning av Thomas Brolin. 

Barnteater-Sjörövarresan
Kl 13 På museets Teatervind träff ar du 
piraterna i LongKalsong och får följa med
ut på de sju haven och möta massor 
av konstiga och roliga djur!  
Passar för ca 3-9 år. Entré 50 kr. 
Förköp Ale bibliotek, Nödinge eller 
Repslagarmuseet i Älvängen. 

Repslagarmuseet


