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Global Veejays

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

Juldagen, torsdagen den 25 december 
God mat, bra musik och som alltid hög stämning. 

Förköpsbiljetterna släpps på fredag den 12 december.
Förköp med god buffé kr. 300:-
Efterinsläpp från kl. 21.00, kr. 200:-
Åldersgräns: 18 år.

Varmt välkommen till årets sista Party Hatt.

Söndag 21 dec kl 15
Matiné 60 kr

Tingeling 
Legenden om önskedjuret

Sune i fjällen
Söndag 21 dec kl 18 

Entré 80 kr

Onsdag 10 dec kl 19 3D 
Söndag 14 dec kl 18

Entré 80 kr

Hobbit: Femhäraslaget

Tjuvarnas jul 
och Trollkarlens dotter
Söndag 14 dec kl 15

Matiné 60 kr

3DD

Medborgarhusets Bio, Ledet-
vägen, Alafors 0706-83 66 71 

Biodagar 0303-33 03 96
E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

SURTE. Julmarkand på 
Glasbruksmuseet.

Ett måste för många 
Surtebor i december.

– Det är något alldeles 
speciellt, säger Nisse 
Svensson och ler brett.

Folke Taubner och hans 
mannar såg till att blåsa 
igång julmarknaden på mu-
seet. Det var en mysig stäm-
ning som präglade lördagens 
arrangemang.

Inne i utställningshallen 
trängdes hantverkare och 
besökare. Kommersen kom 
igång så fort marknaden 
hade öppnat. Även lotteri-
försäljarna hade fullt upp.

Från andra våningen spred 
sig doften av nygräddade 
våfflor och kaffe. Många pas-
sade på att avnjuta en fika i 
goda vänners lag.

Som arrangör för julmark-
naden stod Kultföreningen 
Bruksongar. 

JONAS ANDERSSON

STARRKÄRR. För tredje 
året i rad sätter personalen i 
Starrkärr-Kilanda församling 
upp ett julspel för skolbarn 
inom församlingens område.

Liksom tidigare år får vi 
stifta bekantskap med de 
kända karaktärerna Josef och 
Maria med sitt Jesusbarn i 
centrum.

Kung Herodes spelas av 
Mikael Nordblom, präst i 
Nols kyrka.

– Min rollfigur är en 
mycket grym person, men 
det känns viktigt att spegla 
att Jesus hade en mycket 
svår första tid i livet. Han 
var till exempel asylsökande 
i Egypten, berättar Mikael 
Nordblom.

Sabina Nilsson, till var-
dags organist i församlingen, 
är den som lett arbetet med 
julspelet.

– Det är som föregående 
år mycket sång i handlingen. 
Under resten av året är vi tre 

musiker i arbetslaget men 
de här veckorna är alla med 
och sjunger vilket är väldigt 
roligt, säger Sabina Nilsson.

En stor del av skolelever-
na i åldrarna sex till tolv 
år är inbokade att besöka 
föreställningen under vecka 
50 i Starrkärrs kyrka.

– Vi står med gratis 
busstransport till och från 
skolorna och responsen 
har varit god, säger Sabina 
Nilsson.

Maria spelas av Karin 
Fryxelius, kantor i Älväng-
en. En av de vice männen 
spelas av Ingemar Carlsson 
som normal arbetar som dia-
koniassistent i Nols kyrka.

En öppen föreställning 
kommer att hållas för 
allmänheten på kvällen tors-
dagen den 11 december.

– Då är alla hjärtligt väl-
komna till Starrkärrs kyrka, 
avslutar Sabina Nilsson.

Starrkärr-Kilanda församling bjuder in till julspel i Starrkärrs 
kyrka. På torsdag hålls en öppen föreställning för allmänheten.

Julspel i Starrkärrs kyrka

Jul- 
mys på
museet

Kökspersonalen gräddade våfflor på löpande band.

Lotterna gick åt som smör i solsken.

Pampig julmusik i hyttan.
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I fredags hade PRO 
Lödöse-Nygård sin julfest i 
Alegården. Festen började 
med glögg, därefter kom 
tomtar inspringande och 
delade ut en julklapp till alla 
84 personerna. Sedan serve-
rades en god landgång. 

Efter maten spelade Tom-
my Danielssons orkester upp 
till dans. I pausen serverades 
kaffe och kakor och så lott-
dragning. Tommy fortsatte 
sedan spela till klockan 21. 
Härmed önskar PRO en 
God Jul och ett Gott Nytt 
År till alla sina medlemmar.

 Pia Ek

LÖDÖSE. Idag (läs tisdag) 
öppnar en utställning inspi-
rerad av havet när Sticknä-
tet i Väst visar sina alster på 
Lödöse museum.

Sticknätets idé är att ut-
mana till kreativ stickning 
i roliga tekniker, personlig 
formgivning och naturmate-
rial. Sticknätverket i Väst är 
ett forum där vi ger och får 
idéer av varandra. Nätverket 
består av en arbetsgrupp un-
der Slöjd i Väst – Hemslöjd-
skonsulenterna i Västarvet.

Utställningen pågår till 
och med 8 januari 2015.

JONAS ANDERSSON

Julfest i 
Alegården

Ny utställning på 
Lödöse museum


