
Plötsligt satt vi där. Öga mot öga. Gud 
och jag. Han var precis så där över-
drivet stor, fast på det faderligt sätt. 

Självklart satt han i en mjuk fåtölj med 
händerna knäppta i knät. Lennart Johans-
son är tryggheten personifierad. Han spri-
der en respekt omkring sig som säkert är 
att jämföra med historiska nationalhelgon 
som till exempel Winston Churchill. När 
de brittiska öarnas ledare talade stod na-
tionen stilla. Alla lyssnade. Han var talets 
mästare. Det kanske inte Lennart Johans-
son är, men när hans meritlista presente-
ras känns det nästan som att få träffa en ut-
omjordning. Han känns inte verklig. Len-
nart Johansson blev aldrig någon lysande 
fotbollsspelare, men har levt gott på fotbol-
len ändå.

– Tja blir man inte proffs så får man bli 
president, sa Johansson och skrattade.

I 17 år har han haft den yttersta makten 
i Europafotbollen. Han har valts till presi-
dent inte mindre än fyra gånger. Han har 
också innehaft de tunga posterna i Svenska 
fotbollsförbundet.

– Nu är jag bara god vän med Lars-Åke 
Lagrell, men han lyssnar på mig. Det räcker 
långt, sa den allsmäktige.

I torsdags eftermiddag var det upp-
taktsmöte för division två västra Götaland. 
Där spelar, vilket är nästan lika otroligt 
som att Lennart Johansson skakade hand 
med klubbens ordförande, Ahlafors IF den 
här säsongen. Den här säsongen... Ja, jag 
skriver så nu eftersom jag vill visa att vi har 
lärt läxan. Det var länge sedan Ahlafors IF 

stannade längre en säsong i en division. 
Klubben har i rekordfart tagit sig upp från 
division sex och varför skulle tåget stanna 
nu? Division tre var ju på förhand omöj-
ligt, men det gick ju som en dans. I år har 
laget förstärkts med åtta tunga nyförvärv 
och det är inte säkert att det stoppar. Fler 
kan vara på väg. Ahlafors IF är klubben 
på mångas läppar just nu och när Gunnil-
ses allt i allo förklarade för övriga division 
två klubbar att Sjövallen är Sveriges finas-
te arena – efter Hjälbovallen naturligtvis – 
då förstår man att det kan bli riktigt roligt 
i höst. Ahlafors IF ger 25 gånger pengarna 
på Nordicbet. Det är bra betalt för jag ger 
mig f-n på att våra gulsvarta hjältar fortsät-
ter marschera genom seriesystemet.

Det var häftigt att träffa Lennart Jo-
hansson. Han var precis så stor som jag 
förutsett, alltså både som person och rent 
kroppsligt. Han kändes också sådär mysigt 
ärlig och rak. Han svarade på alla frågor, 
men var lite mer ödmjuk när det handla-
de om andra än honom själv. Kloka svar, 
aldrig tyken –inte ens när frågeställarna 
ifrågasatte honom – istället gav han ännu 
tydligare svar. Jag har svårt att hitta någon 
annan än Gud fader att jämfö-
ra honom med...
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Och så fick man träffa 
Gud – trots allt...
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Catering
Indisk mat -en smak av orienten 
på bröllop, fest eller grillkväll.

Vänligen kontakta Eva & 
Nitin för mer info & priser. 
Tel. 070-554 51 20
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Trim-OL-rättelse
I dagarna får alla hushåll i 
Älvängen en karta över när-
området. På den är markera-
de 30 kontroller. Tyvärr har 
kontrollen i sydväst inte fått 
någon sifferbeteckning. Det 
skall vara en sjua.
Kontrollerna sitter ute under 
tiden 16 april – 25 septem-
ber.

OK Alehof

På påskafton ordnade 
Ryds IF det numera 
traditionsenliga påsk-

caféet i gamla missionshu-
set. Påskkärringar och påsk-
gubbar med föräldrar, sam-
manlagt ett drygt 80 tal kom 
och drack saft eller kaffe och 
åt tårta i det fina men ganska 
kalla vädret. Efter att tårtan 
hade avnjutits så gav sig 
barnen ut till påskträdet som 
i år igen slagit ut med stora 
påskägg fulla med godis till 
barnen. 

Påskcaféet är en av de tra-
ditionsenliga aktiviteter som 
ordnas av Ryds IF varje år. 
Nästa aktivitet på tur är val-
borgsmässofirandet med eld 
och vårtal. Ryds IF deltar 
också sedan några år tillba-
ka som arrangör av Kilanda 
marknad och kommer också 
i år att vara aktiva där. För-
eningen har idag ca 180 med-
lemmar och är en mycket liv-
aktig förening som ordnar 
många aktiviteter för barn och 
ungdomar till stor glädje för 
de boende i bygden.

Sune Rydén

Traditionsenligt Påskcafé i Ryd

Populär påskaktivitet i Ryd. 
ett drygt 80-tal gästade 
Påskcafét.
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