
VECKA 46         NUMMER 42|22 NÖJE

ÄLVÄNGEN. Årets uggle-
jakt i Älvängen blev en 
succé.

Över 300 personer 
hade hörsammat inbju-
dan.

– Helt fantastiskt, 
säger initiativtagaren 
Madeleine Almqvist.

Samlingsplatsen var som 
vanligt Toråsvägens lekplats. 
Varje deltagare hade med sig 
en fi cklampa och sedan kun-
de ugglejakten ta sin början. 
I samband med detta skedde 
en tipspromenad med frågor 
för vuxna och barn.

– Ett stort tack till alla 
lokala handlare som ställde 
upp och sponsrade med fi na 
priser, säger Madeleine Alm-
qvist.

Avslutningen för uggle-
jakten ägde rum vid Mossens 
lekplats där det hade fi xats 
med eld för korvgrillning.

– Detta enkla arrange-
mang har utvecklat sig till 
en riktig folkfest, säger Ma-
deleine.

Deltagarna betalar en 
slant för tipspromenaden 
och pengarna går oavkortat 
till Barncancerfonden, till 
minne av Frida Lysholm.

– Vi lyckades få in 6 960 
kronor. Det är rekord! Totalt 
har vi lyckats samla in 15 000 
kronor under de här tre åren, 
vilket jag tycker är otroligt 
bra, avslutar Madeleine Alm-
qvist.

JONAS ANDERSSON

Årets ugglejakt i Älvängen 
lockade över 300 deltagare.

Succé för 
ugglejakt

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade månadsträff i Alegår-
den i Nygård torsdagen den 
6 november. Kerstin An-
dersson hälsade de 50-talet 
medlemmarna välkomna. 
Som förtäring bjöds på 
ärtsoppa och ostsmörgås. 
Till detta lättöl eller 
mineralvatten.

Mellan maten och kaffet 
informerade Ove Svensson 
om halkrisken och vikten 
av att använda broddar vid 
halka. Han delade också 
ut NTFs enkät om just 
halkolyckor, för medlem-
marna att fylla i. Gull-Britt 
Kihlström informerade om 
släktforskargruppens besök 
på Landsarkivet i Göteborg. 
Även andra intresserade in-
bjöds delta. Mats Berglund 
berättade något om den 
nybildade fi bernätsförening-
en, Prässebo Fiber EF, och 
uppmanade till medlemskap.

Efter kaffet och kakan 
berättade Hans Wittrup, 
vd för Medpro Clinic, och 
Annika Gustafsson, verk-
samhetschef för vårdcen-

tralen i Lilla Edet om deras 
verksamhet. Vårdcentralen 
har genomgått en större 
renovering och ombygg-
nation, som nu börjar bli 
klar. I dessa infl uensatider 
uppmanade Hans pensionä-
rerna att vaccinera sig, då de 
utgör en av riskgrupperna. 
Medpro har också för avsikt 
att starta en vårdfi lial i 
Lödöse. Han menade att det 

är viktigt att den används av 
många och av nya patienter, 
så att den kan fortleva. Efter 
deras redogörelse gavs möj-
lighet till frågor. Det blev 
en mycket givande stund. 
Hans och Annika ville gärna 
återkomma längre fram.

Mötet avslutades som 
vanligt med lotteriet.

Mats Berglund
SPF Göta Älvdalsbygden

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.

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. Beställ på 
folkets.hus@telia.com eller på 
0303-741325 mellan kl 8-16 vardagar.

SPONSOR:

Figaros bröllop 
Lördag 15 november kl 19.00

Inspelad sändning från Metropolitan 
Textad på svenska. 

Entré 200:-, matbiljett: 140:-

Familjeföreställningen 
Skrattkorven och Surstruten 

Söndag 30 november kl 14.00  
Entré: 60:-

Hans Wittrup, vd för Medpro Clinic, och Annika Gustafsson, 
verksamhetschef för vårdcentralen i Lilla Edet.

Månadsträff i Alegården

F
O

T
O

: 
P

R
IV

A
T

ÄLVÄNGEN. Det är en ef-
terlängtad nyinvigning.

Onsdagen den 19 
november öppnar 
Röda Korsets second 
hand-butik Kupan igen.

– Skönt att få komma 
hem, säger eldsjälen 
Christina Ekstrand.

Det var den 19 augusti som 
ett häftigt regnoväder med-
förde översvämning i Röda 
Korsets lokaler. Sedan dess 
har butiken varit stängd.

– Ett hårt slag för vår 
verksamhet. Vi beräknar ett 
inkomstbortfall på cirka 100 
000 kronor, förklarar Christi-
na Ekstrand.

Kupan har hållit till i tillfäl-
liga lokaler på Garverivägen i 

Älvängen. 
Där kom-
mer det 
att ske ut-
försäljning 
av diver-
se prylar 
innan ny-
öppningen 
på Göte-
b o r g s v ä -
gen.

– Alla 
längtar ef-
ter att få komma hem igen, 
både personal och kunder. 
Det har varit en jobbig tid, 
säger Christina Ekstrand.

Fastighetsägaren har bytt 
golv i lokalen och torkat ut 
alla väggar. Nu återstår bara 
att få upp alla saker i hyllorna.

– Det är åtskilliga ideella 
arbetstimmar 
som lagts ner 
under de se-
naste måna-
derna. Det är 
kläder som 
har tvättats, 
strukits och 
lagts undan 
till nyinvig-
ningen. Det 
ska bli väldigt 
skönt att kom-
ma in i nor-
mala banor 
igen, avslutar 
C h r i s t i n a 
Ekstrand.

JONAS 
ANDERSSON

Eldsjälen Chris-
tina Ekstrand.

Kupan öppnar igen

Tjuvarnas jul och Trollkarlens dotter

Hunger Games -Mockingjay Part 1

Dum och dummare 2

VÄRLDS-
PREMIÄR!

www.alefolketshus.se

Välkomna!

LÖDÖSE. Nu på lördag sker 
utdelningen av Göta Älvda-
lens Konstförenings stipen-
dium till minne av Holger 

Karlsson. Arrangemanget 
äger rum på Lödösehus. 
Programmet inleds med 
föredraget ”Det handlar om 
färg” av Per-Olof Eklund.

I år fi rar Göta Älvdalens 
Konstförening 70 år och har 
därför beslutat att dela ut 
två stipendier på vardera 5 
000 kronor. Ett stipendium 
till en grafi ker i Väners-
borg, Margareta Sjöling, 
och ett till en målare i Lilla 
Edet, Jörgen Öhrn. Båda är 
medlemmar i Göta Älvdalens 
Konstförenings Konstnärs-
sektion. Margareta är även 
medlem av Vänersborgs 
Konstgrafi ska Verkstad.

Motiveringen till valet av 
stipendiater lyder:

”Margareta Sjöling skild-
rar med säker hand naturens 
tydlighet och allvar men ock-
så människans liv och villkor 

med en humoristisk vinkling 
i grafi kens svärta och färg.

I Margaretas bilder anar 
man en stor kärlek till 
naturen och djuren samt ett 
stort intresse för grafi kens 
olika uttrycksformer. Genom 
aktiva insatser i Vänersborgs 
Konstgrafi ska Verkstad bi-
drar Margareta Sjöling till att 
bredda intresset för grafi ska 
uttryck.”

”Jörgen Öhrns måleriska 
bilder skildrar stämningar 
i möten mellan människor, 
ensamheten på en parkbänk 
eller känslan i en öde stads-
bild. I alla hans målningar 
är färgen och ljuset viktiga 
faktorer. Med tack också för 
aktiva insatser genom åren 
i Göta Älvdalens Konstför-
enings Konstnärssektions 
verksamhet.”

JONAS ANDERSSON

Konststipendier delas ut i Lödöse

Syns
du inte?
Alekuriren
hjälper dig!
Digitala eller
tryckta medier?

Glansiga broschyrer
eller rörliga banners?

Hemsida eller
kundtidning?

Ring till oss
0303-74 99 40

alekuriren.se


