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Gratis 
läxhjälp

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

För dig i årskurs 4-9
Drop in torsdagar 15.30–17.30
Start 26/2  Gratis fika och wifi

BAKDAG 
Starrkärrs församlingshem

Torsdag 19 februari kl. 16-20

Drop-in! 
Vi bakar kyrkkaffebrödet tillsammans.  

Ta med dina vänner och kom! 

Församlingen står för inköpen. NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

Onsdagsträff  ”I väntan på våren” Visor och tankar med Åke Andreasson  
och Bertil Bryngelsson. Fika och trevlig gemenskap. 
ONSDAG 25 FEBRUARI KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

Seurat  Puhujat suomesta. Sakari Kalliomaa, Kari Teikari. Tervetuloa.
LAUANTAINA 21/2, 21/3 KL 17, SURTEN SKL

Gemenskapsträff  Duo Lars underhåller. Fika och trevlig gemenskap.
TORSDAG 26 FEBRUARI KL 15 I BOHUS SERVICEHUS

SKEPPLANDA. Vem kan 
sitta still när melodier 
av självaste Sven-Ing-
vars spelas upp?

Då är det inte konstigt 
att spontandans upp-
står.

Lars-Eric Frendberg 
var den som förgyllde 
torsdagseftermiddagen 
med härlig musik på 
Klockareängen.

Brukarrådet hade bjudit in 
till fikastund med tillhörande 
underhållning. Precis som 
förra året vid den här tiden 
hälsades Lars-Eric Frend-
berg välkommen till en full-

satt salong. Trollhättesonen 
är en synnerligen uppskattad 
trubadur.

– Nu på torsdag får jag 
äran att komma tillbaka till 
Ale. Jag ska tillsammans med 
min son, Johan, uppträda på 

Repslagarmuseet i Älvängen. 
Vi var där i fjol och fick upp-
leva en fantastisk spelning.

På Klockareängen serve-
rades en blandad repertoar 
där flera välkända artister 
hyllades.

– Lasse Dahlqvist skulle 
fyllt 105 i år, Frank Sinatra 
100 år, Elvis 80 år och Gun-
nar Wiklund likaså. Dessa 
fantastiska sångare måste vi 
hedra, förklarade Lars-Er-
ic som varvade sång med 
skrattframkallande historier.

– Mötet mellan människor 
är viktigt, att få umgås en 
stund gör att vi mår lite bätt-
re.

Det fanns inget att invän-
da mot ett sådant påstående. 
Alla, såväl brukare som per-
sonal, såg ut att stortrivas. 
Musiken fortsatte även ef-
ter kaffetåren och Lars-Eric 
Frendberg lär med all sanno-
likhet återvända till Klocka-
reängen vad det lider.

När Lars-Eric Frendberg framförde Sven-Ingvars populära låt ”Min gitarr” uppstod dans på Klock-
areängen.

Publiken på Klockareängen stortrivdes.

Dansen gick på Klockareängen

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 21 feb kl 1600 (till ca 1830 inkl kaffepaus)

Sång Sånt

•  Vissångaren Pär Sörman.   
• Sångerskan Monica Robertson. 
  Ack. Peter Linde och Klas Insulan. 
•  Vissångarna och musikanterna 
  Ann-Catrine Persson och Ingmarie Romell.

•  Emil, Hanna och Terese från Nordiska Visskolan.

•   Kungälvs Dragspelsklubb. 
               

Programledare: Lennart Thorstensson

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202 
 mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15 (lör 21/2 till 16)

Entré 180:- inklusive kaffe med dopp

Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet 
Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!

Fredagen den 13 febru-
ari hade Pro Lödöse-Ny-
gård vårfest i Alegården. 
Trots dåligt väder sken 
alla som solar, mer vår 
inne än ute. Kvällen 
började med en räksmör-
gås och därefter blev det 
dans till Hobbygänget. I 

pausen serverades kaffe 
med bakelse och så blev 
det dragning på lotteri-
et. Dansen tog slut vid 
21-tiden och då drog vi 
hem. Tack festkommittén 
för en trevlig kväll! 

Pia Ek

Vårfest i Alegården
Ale Torg

PANTA FÖR
BARN OCH 
UNGDOMAR
I ALE!

VÄLJ
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TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


