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Konstutställning och föreläsning på Repslagarmuseet
– Teckningstävling för Ale kommuns grundskolor

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst

Söndag 1 april kl.18.00 
J. S. Bach: Magnifi cat och 

B. Britten: Missa brevis i D-dur 
Medverkande:

Kammarkören VocAle och 
Damkören Vox feminale.

Solister: 
Sopran: Elisabet Ehlersson
Mezzosopran: Maria Schéle

Tenor: Johannes Friberg
Bas: Patrik Wirefelt

Orkester från bl.a. Göteborgsoperan
Dirigent: Sabina Nilsson

Präst: Björn Nilsson

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs kyrka
Påsknattsmässa 

Påskafton 23.00
”Från mörker till ljus”

Kammarkören VocAle medverkar
Präst: Björn Nilsson

Stilla veckan
2-6 april

Måndag 19.00 Älvängens blå kyrka
Musikmeditation i Stilla veckan

Dhan Hector saxofon
Åsa Gunnervik piano, orgel

Präst: Andreas Pervik

Tisdag 19.00 Älvängens blå kyrka
Musikmeditation i Stilla veckan

Familjen Dahlbäck, kammarmusik
Präst: Mikael Nordblom

Onsdag 19.00 Älvängens blå kyrka
Musikmeditation i Stilla veckan

Elisabet Ehlerson sopran
Helene Valterson piano
Rolf Mårtensson violin
Präst: Andreas Pervik

Skärtorsdagen 
14.00 Kilanda kyrka Mässa

Solosång av Sabina Nilsson
Kyrkkaffe i församlingshemmet

Präst: Björn Nilsson

19.00 Nols kyrka Mässa
Präst: Mikael Nordblom

19.00 Älvängens blå kyrka 
Skärtorsdagsmässa

gospel.kom sjunger till pianoackom-
panjemang av Dhan Hector 

under ledning av Åsa Gunnervik.
Präst: Björn Nilsson

Långfredagen 
11.00 Starrkärrs kyrka 
Långfredagsgudstjänst

Damkören Vox Feminale medverkar
Präst: Andreas Pervik

15.00  Älvängens blå kyrka 
Gudstjänst - Vid korset.

Präst: Björn Nilsson

18.00 Nols kyrka 
Musikgudstjänst 

”Jesu sju ord på korset” med ensemble under 
ledning av Magnus Wassenius

Präst: Mikael Nordblom

Nästa helg!

Påskdagen
Kilanda kyrka

Gudstjänst 9:30
Kyrkokören medverkar
Präst: Andreas Pervik

Älvängens kyrka
Mässa 11.00
Kyrkokören medverkar
Präst: Andreas Pervik

Nols kyrka
Mässa 11.00

Jubelmässa med efterföljande påsklunch med 
ägg, sill och annat som hör påsken till.

Präst: Mikael Nordblom

Annandag påsk
Nols kyrka

Ekumenisk gudstjänst 
9 april kl. 18.00
Präst: Björn Nilsson

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Så har det åter blivit dags 
för Repslagrmuseets teck-
ningstävling om Ivar Aro-
senius. Vernissage blir det 
torsdagen den 12 april på 
Repslagarmuseet.

Nu är det vår och då är 
det återigen dags för Rep-
slagrmuseets teckningstäv-
ling. En härlig konstutställ-
ning med fantasifulla färg-
sprakande barnteckningar. 
Vernissage blir det torsdagen 
den 12 april och invignings-
talare är Barn- och ung-
domsnämndens ordförande, 
Eje Engstrand (s).

Alla Ale kommuns grund-
skolor är inbjudna att delta 
i denna tävling, där upp-
giften är att måla en affisch 
(A3 minsta format) som gör 
reklam för Aroseniusrum-
met, en utav museets basut-
ställningar. Denna gång 
vänder vi oss till årskurs 1-6.

Ivar Arosenius (1878-
1909) är Ales mest kända 
konstnär. Ivar Arosenius var 
född och uppvuxen i Göte-
borg, men bodde sina sista år 
i Älvängen. 

I Repslagmuseets upp-
gifter ingår bland annat att 
skildra Älvängens historia. 
Vi har i Älvängen en Aro-
seniusskola och en Arose-
niusväg och vi vill att alla 
våra skolbarn ska veta varför. 
Därav vår basutställning om 
Ivar Arosenus och denna 
årliga teckningstävling.

Föra våra skolbarn är 
Ivar Arosenius mest känd 
för boken ”Kattresan” som 
skrevs till hans älskade Lillan 
och gavs ut postumt. Men 
Ivar är så mycket mer och 
det har inspirerat våra teck-
nare, vilket tydligt visar sig i 
utställningen. 

Besökarna röstar
Utställningen pågår till 9 
maj. Museets besökare röstar 
fram en vinnare. Röstsedlar 
finns på museet. Vinnarna 
presenteras söndagen 13 maj 
i samband med vernissage 
av  vår nästa utställning ” Nu 
Nalkas Ljuva 
sommartid”. 
Priset består 
i att det vin-
nande bi-
draget tro-
ligtvis trycks 
upp som af-
fisch samt att 
konstnärens 
hela klass blir 
bjudna på en 
mindre resa 
eller evene-
mang.

Efter ha 
tittat och 
röstat på 

barnteckningar kan vi få lära 
oss mera om Ivar Aroseni-
us, torsdagen den 12 april.  
Sigun Melander (Biblio-
tekets vänner) berättar om 
honom och visar bilder. 

Före sin tid
Ivar Aroesenius var en 
konstnär långt före sin tid. 
När han dog i blödarsju-
ka 1909 var han bara 30 år 
men efterlämnande en stor 
och märklig produktion. 
Han målade lillan ur barnets 
perspektiv, men också hur 
han själv kände som pappa. 
Han berättade med humor 

och allvar om liv och död, 
kärlek, hat, om kvinnor och 
män i olika roller. Turkar 
och svenskar lever tillsam-
mans i hans sagor. Han äls-
kade ljuset och färgerna i det 
omgivande landskapet. Han 
gjorde Göta älvdalen med 
Älvängen i centrum till ett 
underskönt landskap fullt av 
längtan, saga, dröm, mäster-
verk i svensk och internatio-
nell konst.

SNART DAGS FÖR
            FÖRESTÄLLNINGEN

Söndag 15 april kl 17.00
Måndag 16 april kl 18.30
Tisdag 17 april kl 18.30

Teatern, Ale gymnasium
Biljettpris: 50:- varav 100% tillbaka 
till barn och ungdomar

En sann histoira från den brutala verkligheten 
återgiven av estetklassen ES 2A på Ale gymnasium.

Biljetter kan köpas på biblioteken i Ale 
från och med måndag 2 april.

Bohus IF

PÅSKAFTON PÅ
JENNYLUND

Kl. 18.00-19.00 startar vi vår 
POÄNGPROMENAD för vuxna och barn 

med många fina priser.

Vid skymningsdags tänds PÅSKELDEN och
därefter skjuts BIF:s stora FYRVERKERI upp.

Massor av andra aktiviteter:
 • Fiskdamm • Servering
 • Bollkastning • Chokladhjul

• Lotterier

Välkommen att fira 
påsk med oss!!


