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Finn fem fel!

Tävla och vinn cirkusbiljetter!
Hitta de fem fel på Snårpan och Cirkus Maximum och du har chans att vinna biljetter 

och träffa Snårpan på riktigt hos Cirkus Maximum! 

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
Grusplan vid f.d. tennishallen, Nödinge

Tisdag den 24 april kl. 19.00

Så här gör du:
Jämför cirkusbilderna ovan och hitta de 
fem fel som fi nns i den högra bilden. Ringa 
in felen tydligt och sänd in hela annonsen 
till: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 
33 Älvängen. Vi måste ha svaren senast 
den 19 april kl 12.00. Märk kuvertet ”Finn 
Fem Fel”. Vinnare publiceras Alekuriren 
helgen vecka 16.

och

Ett samarbete mellan

Annonsen oss tillhanda senast 19 april kl 12

Namn

Adress 

Postadress 

Telefon nr 

Pensionärer bjöds på modevisning

I onsdags arrangerade SPF Alebygdens Pensionärsförening sin årliga modevisning på Gamla 
hotellet i Älvängen. Föreningens medlemmar agerade modeller och visade upp vårens kollek-
tion från Manufakturen och Älvängens Skor.

–Ett populärt inslag. Det är fjärde året i rad som vi ges möjlighet att genomföra en modevis-
ning i samband med vårt aprilmöte, säger SPF-ordföranden Hugo Wallberg.

Precis som vanligt agerade Inga-Britt Karlbom konferencier och berättade om märken, mate-
rial och färger för publiken. 
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– Jodå, nu börjar det allt 
kännas, men jag är i trygga 
händer. Eleverna och 
lärarna är så professionella. 
Jag är grymt imponerad av 
vad de har åstadkommit, 
men då har jag inte sett allt.

Hur har det varit att 
lämna ut sitt liv så här 
som du har gjort?
– Jösses, vilken resa, säger 
jag bara. Det har varit tufft 
många gånger för mig med, 
trots att jag har berättat 
om mitt livsöde så många 
gånger. Det här har blivit 
djupare och sedan är det så 
häftigt att det inte är helt 
dokumentärt, utan mer en 
egen tolkning. Eleverna har 
tagit min berättelse och satt 
in den i sin egen verklighet. 

I någon scen är det till och 
med en tjej som spelar mig.

Blir det känslosamt?
– Ja, det måste jag säga att 
det är. Det kommer att 
bli starka känslor för både 
mig och min mamma som 
kommer att följa med på 
söndagens premiärföre-
ställning.

Vilket är föreställningens 
viktigaste budskap enligt 
dig?
– Att det aldrig är försent. 
Att det finns hopp. Det 
finns inga hopplösa fall.

Vad säger du om namnet 
på föreställningen, 100 kg 
kärlek från Gävle?
– Helt underbart! Jag var 

väldigt tunn när jag kom ur 
mitt missbruk, idag är det 
en annan Per. Det jag gör 
när jag föreläser och det 
som eleverna nu kommer 
att göra med föreställningen 
är att föra ut ett behjärtans-
värt budskap. Det kan man 
inte göra utan kärlek. Dessa 
ungdomar och lärare bär på 
mycket kärlek.

Vad känner du just nu?
– Att jag är jättestolt, att 
eleverna hjälper till att 
skicka facklan vidare med 
mängder av viktiga budskap 
till kommande generatio-
ner.

Föreställningen spelas i Ale 
gymnasium söndag, måndag 

och tisdag.

...Per Lifvergren, vars livsöden som 
missbrukare, nu blir föreställning när 
det estetiska programmet (ES2A) ger 
"100 kg kärlek från Gävle".

Är det pirrigt inför premiären?

SKILTORPS TRANSPORT AB

Behov av grus, matjord, 
täckbark, spridning av vägar, 

utsättning av container?

RING 0703-26 20 41

Älskar du 
fotboll?

Du har väl inte 
glömt att anmäla 
ditt lag!
Anmälan sker på din fritidsgård.
Se www.vakna.se för mer information.

Nu startar ett nytt seriespel i fotboll för killar och tjejer i åldern 14-17 år.

Detta är en unik möjlighet för dig och dina kompisar att få lira ihop på riktigt.

Arrangörer är Ale Fritid och Nols IK’s A-lag.


