
Nästa helg, 27-28 januari, 
blir det en uppmärksammad 
möteshelg i Smyrnakyrkan, 
Älvängen. Den originelle för-
kunnaren Tommy Dahlman 
kommer att tala över flera 
ämnen under temat ”Vardags-
nära livsfrågor”. 

Helgen inleds med ett se-
minarium för män på lördag. 
Ämnet för den samlingen är 
”Att inte bli galen när allt går 
galet”.

Under det här året upp-
märksammas ju att det var 30 
år sedan rocklegenden Elvis  
Presley avled. Elvis växte upp 
i en kristen miljö och gick som 
tonåring ofta till en pingst-
kyrka i Memphis, Tennesee. 
Denna andliga miljö kän-
netecknades av integration 
mellan svarta och vita, något 
som han sedan tog med sig i 
sin egen karriär. Han använde 
sig mycket av den traditionel-
la gospelns uttryckssätt. 

På lördagskvällen kommer 
sången och musiken att domi-
neras av Elvis kristna reper-
toar. Ales Elviskännare fram-
för andra, Tyrone Hansson, 
kommer att ge glimtar från 
Elvis liv och som sångsolist i 
traditionella Elvis-låtar med-
verkar

Mattias Larsson, Nol. 
Tommy Dahlman talar över 
ämnet ”Varför svartmåla när 
man sätter färg på livet”.

Under söndagen hålles två 
gudstjänster då predikoämne-
na blir ”Att förstå livet bak-
länges men leva det framläng-
es”  och ”Att äta eller ätas”.

Församlingen tror att hel-
gens inriktning och bud-
skap skall knyta an till många 
människors livssituation och 
hälsar alla välkomna till dessa 
möten.

Daniel Höglund
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Centrum mot Rasism i Ale har instiftat ett 
årligt och lokalt Martin Luther King pris.

Priset går till en person eller lokal organisation 
som verkar i ”Martin Luther Kings” anda

”För att under flera år har stöttat flyktingfamiljen 
Lahdo i sin kamp att få stanna i Sverige”.

2007 års 

Martin Luther Kings pris
till Starrkärrsförsamlingen

Årets Pristagare utsågs av de organisationer 
som stod bakom årets pris

• Miljöpartiet i Ale
• Vänsterpartiet i Ale

• ABF sydvästra Götaland
• Socialdemokraterna i Ale

• Folkpartiet liberalerna i Ale

2007 års pris sponsrades av: 
Tony´s Guld i Älvängen

Tommy Dahlman kommer 
till Smyrnakyrkan i Älväng-
en nästa helg för att prata 
under temat ”Vardagsnära 
livsfrågor”.

Elvis 
gästar 
Smyrna

I D R O T T E N S

FÄRGCHANSEN

Riks-
seriespel

Vi ska vara duktiga på jobbet, 
den pedagogiska ”super-nanny-
mamman”, den underbara hus-
trun och helst lyckas ha ett hem 
som påminner om en bild tagen 
ur en inredningstidning. Allt 
detta samtidigt som kalendern 
är fylld med olika möten, evene-
mang och engagemang. Är det då 
så konstigt att kvinnor idag upp-
lever stress? Men vem och vad är 
orsaken? Och hur kan vi få detta 

att bli bättre?
”Med tid att andas” är en före-

läsning som hjälper oss att upp-
märksamma vikten av att bara 
vara, vikten av att släppa alla krav 
och våga ta sig tid för reflek-
tion, och att ibland ställa frågan: 
Varför? ”Med tid att andas” hand-
lar också om hur mycket vi styr 
vårt liv beroende på vilken inställ-
ning vi har till oss själva, vår om-
givning, det som händer, och vår 

inställning till livet självt.
Linda Ulmå är utbildad häl-

sovetare och har under många år 
jobbat som föreläsare, gruppträ-
ningsinstruktör och sångerska. 
Med humorn och musiken som 
redskap får hon fram sitt budskap 
som i grund och botten hand-
lar om din hälsa. Lördagen den 
tredje februari gästar hon Fru-
kostcafé för kvinnor i Skepplan-
da församlingshem.

”Med tid att andas”
– Årets första frukostcafé i Skepplanda

Linda Ulmå  är inbjuden 
som gästföreläsare på årets 
första Frukostcafé för kvin-
nor i Skepplanda försam-
lingshem, lördagen den tredje 
februari.

ALAFORS. Många ringer 
till Ale Elförening och 
klagar över att vägbe-
lysningen i kommunen 
inte fungerar som den 
ska.

Felet ligger dock inte 
hos elföreningen.

– Vi sköter driften, 
men kan inte styra över 
leverantören, företa-
get Minicall, som har 
problem med sin basut-
rustning som sänder ut 
signalerna när vägbe-
lysningen ska tändas 
och släckas, säger Jan 
Mohr på Ale Elförening.

Ibland lyser lamporna mitt 

på ljusa dagen, men på kväl-
len inte alls. Flera upprörda 
kommuninvånare har hört 
av sig till Ale Elförening och 
frågat vad som försiggår.

– Anläggningen är kommu-
nal. Kommunen handlar upp 
drift och underhåll av elför-
eningen. Det finns minicall-
system installerade runtom 
i kommunen som ska sköta 
tändningen och släckningen, 
men solstormar har fått ut-
rustningen att fallera, säger 
Mohr.

Problemen uppstod för Mi-
nicall strax före jul och reserv-
delar blev snabbt en bristva-
ra då många av Minicalls an-
läggningar stördes ut av sol-
stormarna.

Ale Elförening åker nu runt 
och tänder manuellt på sär-
skilt känsliga områden, men 
det är orimligt att göra det på 
alla ställen i kommunen.

– Det finns drygt 100 plat-
ser och att slå på och av alla 
dessa manuellt är ogörligt, av-
slutar Jan Mohr.

Förhoppningsvis ska pro-
blemet vara åtgärdat inom 
den närmaste framtiden.

Vägbelysningen krånglar 
i kommunen
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Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


