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Ernas soppkök
Charlottenberg kyrkans hus.
Fre 9/11, kl 12-13.

Hockey CHC
Gränshallen.
CHC - Kristinehamns HT
Fre 9/11, kl 19.30.
CHC - Hällefors IK
Fre 16/11, kl 19.30.
CHC - Säffle HC
Fre 23/11, kl 19.30.
CHC - Hammarö Chiefs
Fre 14/12, kl 19.30.

Drop-in-dop 
Köla kyrka.
Lö 10/11, kl 14-17.

Barnens kulturkalas
Åmotfors Folkets hus.
Gratis kulturaktiviteter för
hela familjen. Det blir kon-
serter, teaterföreställning,
aktiviteter så som prova-på
att spela ett instrument, tea-
terkurs och olika verkstäder.
Lö 10/11, kl 11-16.

Bio
Åmotfors Folkets hus.
Grinchen
Sö 11/11, kl 17.
Overlord
Sö 11/11, kl 19.
Fantastiska vidunder -
Grindelwalds brott
Sö 18/11, kl 19.

Norsk mässa
Eda kyrka.
Sö 11/11, kl 11-12.

Gudstjänst
Köla kyrka
Sö 11/11, kl 14-15.
Skillingmarks kyrka
Sö 18/11, kl 11-12.

Mässa
Järnskogs kyrka.
Sö 11/11, kl 18-19.

Kyrkliga arbetskretsen
Järnskogs församlingshem.
Må 12/11, kl 10-11.30.

Karis soppa och fm-
träff
Åmotfors kyrka.
Ti 13/11, kl 12-13.30.

Kölatimmen
Köla församlingshem.
To 15/11, kl 11-12.30.

Bildvisning, fotoemt-
man
Spinnhjulet.
Naturfoton. Servering.
Sö 18/11, kl 18.

Julmarknad
Eda skans museum
Lö 24/11, kl 10-16.
Charlottenberg Folkets hus
Hantverksmarknad, musik-
underhållning, servering,
lotterier, chokladhjul, fisk-
damm. Hantverkare och
föreningar från bygden är
representerade.
Sö 2/12.
Eda hembygdsgård
Luciatåg, lotteri, hantverks-
försäljning och jultallrik.
Lö 8/12, kl 10.

Eda
– evenemangstips 

CHARLOTTENBERG (VB)
Alfons Åberg var fem
år och gick i förskolan
när författarinnan Gu-
nilla Bergström ska-
pade honom 1972. På
biblioteket i Charlot-
tenberg uppmärksam-
mar man Alfons sär-
skilt under två måna-
der.

– Vi har en stor fin utställ-
ning om Alfons Åberg under
oktober och november. Dess-
utom spelades det en Alfons-
teater varje dag under vecka
43, berättar Ann-Christin
”Tintin” Rönning, på Eda
kommun.

Det är nu 46 år sedan Gunil-
la Bergström skapade Alfons
Åberg i den första boken ”God
natt, Alfons Åberg”. Sedan
dess har det sammanlagt kom-
mit 26 böcker om den folkkä-
ra killen. På svenska har Al-
fonsböckerna tryckts i över fy-
ra miljoner exemplar, och över
tre miljoner exemplar på and-
ra språk. 
Varje år lånas det ut cirka en

miljon Alfonsböcker på svens-
ka bibliotek.
Böckerna om Alfons Åberg

har översatts till 30 olika språk.
I en del länder och språkver-
sioner har Alfons fått andra
namn. 

Danmark är det enda landet
i Norden som också använder
sig av Alfons Åberg – medan
övriga nordiska länder döpt
om honom (Finland, Mikko
Mallikas; Island, Einar Åskell;
och Norge, Albert Åberg). I
augusti 2012 utkom boken
”God natt, Alfons Åberg” på
latin (Quiesce Placide, Al-
phonse Amnimontane).

Bokförlaget Rabén och Sjö-
gren, som även ger ut Astrid
Lindgrens böcker, instiftade
1992 barnkulturpriset Alfons-
Bokalen i Alfons Åbergs
namn.
Lillkillen har förevigats i Al-

fons Åbergs kulturhus i Göte-
borg som invigdes den 25 ok-
tober 2012, i samband med
Alfons Åbergs 40-årsjubileum.
Författarinnan Gunilla

Bergström föddes 1942 i Gö-
teborg.
Hon tog journalistexamen

1966 vid Journalist-institutet.
Arbetade som anställd journa-
list bland annat vid Dagens
Nyheter och Aftonbladet i
Stockholm. Sedan 1975 är
Gunilla Bergström författare
och illustratör på heltid.
Från 1971 har Gunilla skri-

vit ett 40-tal barnböcker som
hon även illustrerat. Själv ser
hon sig mer som tecknare än
som författare. Dessutom har
hon dramatiserat många av si-

na berättelser för teater och
skrivit en rad barnvisor till-
sammans med bland andra
Georg Riedel. Hon har också
arbetat med scenografi och
dockteater.
Gunilla har två vuxna barn

som var förebilder till Bill och
Bolla i rimböckerna ”Ramsor
och Tramsor, om Bill och Bol-
la” samt ”Tokigt och Klokigt –
mera rim om Bill och Bolla”.
Böckerna handlar om att ha en
handikappad familjemedlem.
Från 1997 till 2013 var Gu-

nilla medlem i Svenska Barn-
boksakademien.

Vid en ceremoni på bokmäs-
san i Göteborg 2012 överläm-
nade dåvarande kulturminis-
tern Lena Adelsohn Liljeroth
regeringens medalj, Illis quo-
rum, i guld av åttonde storle-
ken till Gunilla. Hon fick me-
daljen “för sin nydanande gär-
ning som barnboksförfattare
och bilderbokskonstnär med
osvikligt barnperspektiv” (käl-
la: alfons.se).
Utställningen om och med

Alfons Åberg kan ses novem-
ber ut på biblioteket i Char-
lottenberg.
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”TINTIN” RÖNNING
Minns du i vilken Alfons Åberg-bok han byggde sin heli-
kopter? Helikoptern kan du se på utställningen.

Under vecka 43 visades till barnens stora
glädje en Alfons Åberg-teater tillsammans
med ”Tintin” Rönning på biblioteket i Char-
lottenberg. I två månader visar biblioteket
upp en utställning om Alfons – som kan ses
november ut.

Alfons Åberg på biblioteket
Storsatsning på Gunilla Bergströms lilla kille

Varje år lånas det ut cirka en miljon Alfonsböcker på
svenska bibliotek. 


