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ÄLVÄNGEN. 1 krona 
per sålt hekto te låter 
kanske inte så mycket, 
men många bäckar 
små.

I Ljuva Hems insam-
lingsbössa till Vakna-
fonden fanns denna 
gång 902 kronor.

– Det är fantastiskt 
och vi är väldigt tack-
samma för Jeanettes 
insatser. Det har betytt 
mycket för fonden på 
många olika sätt, säger 
Vaknas projektledare, 
Thomas Berggren.

Det kommunala drogföre-
byggande arbetet i ”Vakna 
– droger dödar” har varit en 
stor framgång. Nu har bud-
skapets formulerats om till 
”Vakna – tillsammans mot 
droger”. Ett av skälen till det 

är att kommunen nu står enad 
i kampen. Striden tas av för-
eningsliv, näringsliv, allmän-
het, kommunen – ja alla ak-
törer är överens om att för-
hindra och om möjligt utrota 
drogmissbruket.

Vakna-fonden tog i veckan 
emot den tredje – och som 
tidigare mycket välfyllda – 
bössan från Ljuva Hem i 
Älvängen. Affärsinnehavaren 
Jeanette Olofsson var en 
av de första att engagera sig 
i det drogförebyggande arbe-
tet i Vakna-projektet. Det gör 
hon genom att skänka 1:- per 
sålt hekto te.

– Jag gillade ICA Kvan-
tums idé med Vakna-påsen 
och kände att jag också ville 
bidra med något. Det är ett 
viktigt syfte och det känns bra 
att vara med. Jag uppfattar 
att kunderna gillar det också, 

säger Jeanette Olofsson när 
hon överlämnar bössan till 
Thomas Berggren, projekt-
ledare för Vakna.

– Det som har gjorts har 
varit väldigt positivt för Vakna. 
Det blev en signal till många 
andra att vara med, liten som 
stor. Idag samlas det in pengar 
till Vakna-fonden på många 
olika håll, såväl föreningar 
som företag är aktiva, säger 
Berggren.

Vaknafondens pengar an-
vänds för att stimulera det 
befintliga föreningslivet samt 
mana till att fler föreningar 
startar  och då gärna med nya 
verksamheter för att motver-
ka passivitet bland Ales ung-
domar. Aktiva barn är lyckli-
ga barn heter det.

Vaknafondens styrel-
se sammanträder nästa gång 
tisdag 25:e september och 

hoppas då kunna ta beslut om 
många bidrag till Ales fören-
ingar. Sista ansökan fredag 21 
september.

En tredje ljuvlig bössa till Vaknafonden

Thomas Berggren, projektle-
dare för Vakna – tillsammans 
mot droger, tar tacksamt 
emot en välfylld bössa av 
Ljuva Hems Jeanette Olofs-
son. Bössan innehöll denna 
gång hela 902 kronor.

VAKEN
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perra@alekuriren.se
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Maritha Sparre är ursprungli-
gen från Göteborg, men flyt-
tade till Lilla Edets kommun 
1972. Hon var tidigare bosatt i 
Hjärtum, men har numera cen-
tralorten som hemadress. Det 
är också i Lilla Edet som ar-
betsplatsen är belägen. Sedan 
1991 är hon anställd som verk-
samhetschef på Studieförbun-
det Vuxenskolan.

– Det började med att jag 
hade lite kvällskurser och arbe-
tade med färg och form på Sol-
haga by. Jag var hemma mycket 
när barnen växte upp och jobba-

de även tio år som lärare på Fux-
ernaskolan. Efter fjärde sonen 
blev den här tjänsten ledig och 
på den vägen är det, säger Ma-
ritha Sparre.

Vad är det som gör arbetet 
inom Studieförbundet Vux-
enskolan så intressant?

– Det är mötet med alla posi-
tiva människor. De väljer kurser 
efter egen önskan och på något 
sätt blir det karamellen i deras 
tillvaro.

I sin yrkesroll var Maritha 
Sparre med och startade med-
eltidsspelet Vid Ljuda Os för 14 
år sedan. Hon är än idag den 
givna grundbulten och den som 
ser till att Lödöseborna kan få 
se det populära medeltidsspelet 

på Ljudaborg varje år.
– Vid Ljuda Os har blivit en 

gigantisk grej. Vi hade lyckan 
att få tag i en professionell ma-
nusförfattare och scenograf. 
Det fick oss en bas att stå på och 
det fick också människor i trak-
ten intresserade, säger Maritha 
Sparre och fortsätter:

– Den höga kvalitén har 
medfört att spelet har kunnat 
överleva. Med rätt ledning har 
det gått att använda amatörer 
hela tiden.

Vid Ljuda Os har haft hela 
30 000 besökare genom åren, 
fördelat på 144 föreställning-
ar. Som producent har Marit-
ha Sparre aldrig behövt ställa in 
någon föreställning.

– Det har visserligen varit tvi-

velaktigt väder många gånger, 
men vi har kört ändå.

Under åren har närmare 
300 personer agerat på scenen 
och trots att det har sett kärvt 
ut ibland har Maritha Sparre 
alltid lyckats få ihop rollbesätt-
ningen.

– Jag är nog ganska envis. Å 
andra sidan finns det ingen som 
har kommit till mig efter spe-
lets slut och sagt att de ångrat 
sitt beslut att vara med.

Nyligen tog styrelsen ett 
beslut om att arrangera ett 15-
årsjubileum av Vid Ljuda Os i 
juni nästa år. Längre än så har 
man inte kommit i förberedel-
serna.

– Själv känner jag en mätt-
nad efter varje spelperiod, men 
sedan vänder det. Jag tycker det 
ska bli oerhört roligt med ett ju-

bileum.
Utnämningen till ”Årets 

Lars” ser Maritha Sparre som 
ett hedersomnämnande och ett 
tydligt bevis på att kommunin-
vånarna i allmänhet, och Lödö-
seborna i synnerhet, uppskattar 
Vid Ljuda Os.

– Det känns väldigt heder-
samt att få bli ”Årets Lars”. Jag 
tycker det är roligt att få vara en 
del av en verksamhet som bety-
der så mycket för Lödöse, av-
slutar Maritha Sparre.

FOTNOT. Motiveringen till 
”Årets Lars”: Hon är spindeln i 
nätet! Hon är en pärla med tå-
lamod, kunskap och energi. Hon 
har en förmåga att få folk att 
ställa upp. Hon är grundbulten 
för dagens Vid Ljuda Os

JONAS ANDERSSON

Maritha Sparre blev ”Årets Lars”

MARITHA SPARRE
Ålder: 58.
Bor: Lilla Edet.
Familj: Sambon Morgan Ottosson, 
fyra vuxna söner, fem barnbarn.
Arbete: Verksamhetschef på Studie-
förbundet Vuxenskolan i Lilla Edet.
Favoritmusik: ”Jag är allätare.”

Älsklingsrätt: ”Mat är gott.”
Hemlig last: ”Jag gillar godis, speci-
ellt choklad.”
Senaste lästa bok: ”Sov du så 
diskar jag.” (Stig Claesson)
Ser jag helst på tv: ”En svensk eller 
engelsk film.”

snabbfrågor till Maritha…
Teater  eller  Bio

Ljudaborg  eller  Operan

Motion   eller  Vila

Kräftskiva  eller  Julbord

Camping  eller  Charterresa5
Maritha Sparre, ”Årets Lars” 
2007.

Lördagen 25 augusti 
klockan 10.00 öppnar 
second hand igen efter 
en skön om än regnig 
sommar.

Öppnings lördagens försälj-
ning går till de familjer som 
drabbats av översvämnings-
katastroferna i Indien och 
Bangladesh där flera miljo-
ner människor blivit hem-
lösa efter de våldsamma 
regnen som drabbat stora 
delar av sydasien.  Pengar-
na kommer att förmedlas via 
PMU Interlife som kommer 
att förse de svårast drabbade 
familjerna med mat, dricks-
vatten, fotogenkök, hygien-
artiklar, myggnät och andra 
förnödenheter.

Under vårsäsongen har 
drygt 120 000 kronor skick-
ats ut till behövande i olika 
delar av världen.

Nu har hyllorna i butiken 

fyllts upp med nya begagna-
de prylar med möjlighet att 
fynda det mesta.

50, 60 och 70 tal antikt 
och nytt, böcker, kläder, 
möbler, porslin och teknis-
ka prylar du kan finna nästan 
allt du behöver och även 
sådant som inte är nödvän-
digt men ändå ganska roligt 
till en billig peng.

Vi tar tacksamt emot 
gåvor till vår butik och in-
lämningen är som vanligt på 
tisdagskvällar. Tyvärr har vi 
på grund av platsbrist svårt 
att ta emot skrymmande 
möbler. Vi kommer att fort-
sätta att jobba för att Alebor-
nas skänkta prylar förvand-
las till medel som kommer 
behövande i vår värld till 
del. 

Secondhandgruppen
Sune Rydén

Second Hand öppnar igen

LILLA EDET. Hade det inte varit för Maritha Sparre 
skulle förmodligen inte Vid Ljuda Os kunnat fira 
15-årsjubileum nästa år.

Som ett bevis för sitt mångåriga engagemang 
som producent för det populära medeltidsspelet 
fick Maritha mottaga utmärkelsen ”Årets Lars” i 
samband med Larsmässomarknaden.

– Mycket hedrande och det visar att folk tycker 
det är viktigt med Vid Ljuda Os, säger pristager-
skan till Alekuriren.


