
NÖDINGE. De är lärare 
och förvaltningsperso-
nal på Ale gymnasium.

De har övat tillsam-
mans i fem år. På 
onsdag är det dags för 
eldprovet: Deras första 
riktiga konsert.

– Alla är lite nervösa 
nu, säger musikläraren 
Ingegerd Andersson, 
ledare för FIA-kören.

Beatles-potpurriet sitter som 
en smäck när Alekuriren 
kommer och tar pulsen på 
FIA-kören på en av de sista 
repetitionerna inför konser-
ten på onsdag.

Ingegerd Andersson sitter 
bakom pianot och ger tydli-
ga instruktioner, den plane-
rade låtlistan ligger klar uppe 
på pianot, mestadels gamla 
godingar, bland annat tre av 
Simon & Garfunkels vackras-
te bitar.

– Men vi får nog stryka 
”Sound of silence”, vi hinner 
nog inte repa in den, säger 
Ingegerd.

Det råder lite delade me-
ningar om vad förkortningen 
FIA i körnamnet står för.

– Fans of Ingegerd Anders-
son, säger kören, i kör.

– Eller Förvaltningskören I 
Ale, säger Ingegerd själv.

De repar i alla fall en dag i 
veckan, på torsdagseftermid-
dagarna. Men nu inför kon-
serten har Ingegerd lagt in 
några extra repningar.

– Jag har lagt in några stäm-
rep. Det blir mest effektivt om 

de olika stämmorna får öva 
var för sig, förklarar hon.

FIA-kören består av 18 per-
soner inklusive Ingegerd, ma-
joriteten är lärare – men det är 

bara Ingegerd 
som jobbar 
med musik 
på dagarna. I 
övrigt hand-
lar det om allt 
från vård till 
ekonomi och 
fysik.

– Det är en väldigt avslapp-
nad atmosfär. Alla får vara 
med och det roligaste är att 
alla är med för att det är så 
roligt.

Tidigare har kören bara 
uppträtt i interna samman-
hang.

– Vi har sjungit någon gång 
på Repslagarmuséet, och på 
skolsamlingar. Men vi har 
aldrig figurerat i Kulturkalen-
dern tidigare, som nu, säger 
Ingegerd Andersson.

På onsdag klockan 17 blir 
det allvar, på Röda scenen i 
Ale gymnasium.

– Vi ska göra vårt bästa, 
lovar Ingegerd Andersson.
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Skepplanda kyrka
Askonsdagsmässa
6 februari kl 19.00

Skepplanda Kyrkokör
Präst: Åke Reinholdsson

Gemenskapsträff
onsdag 6 februari

kl 10.30-12.30
Hålanda församlingshem

Liselotte

Storcafé
onsdag 13 februari

kl 10-12.00
Skepplanda församlingshem

Dagens gäst:
Kurt Olsson, Uddevalla

”Svärdet, Batongen, Korset”

Välkomna!

På onsdag ska lärlärarna och förvaltningspersonalen visa prov på sin körsångarna och förvaltningspersonalen visa prov på sin körsång

På onsdag har lärarna och förvaltningspersonalen i FIA-kören sin första riktiga konsert. Nu repar de för fullt. Från vänster: Eva Albrechtsson, Eva Lindmossen, 
Gunilla Johansson, Ulla Lööf, Ingela Gergils Ryd, Gisela Andrén, Åsa Ek, Adam Rosenhöjd, Stig Petersson, P-O Aronsson, Lars-Olof Blomdahl, Anders Arvman 
och körledaren Ingegerd Andersson sitter vid pianot.

– Vad får FIA-kören för betyg?– Vad får FIA-kören för betyg?

FIA-KÖREN
•  Ingegerd Andersson, körledare, 

musiklärare.
•  Anders Arvman, handels- och eko-

nomilärare.
•  Lars-Olof Blomdahl, engelska- och 

svenskalärare.
• P-O Aronsson, vårdlärare.
• Stig Petersson, el- och datalärare.
•  Adam Rosenhöjd, matematik- och 

naturkunskapslärare.
• Åsa Ek, matematik- och fysiklärare.
•  Gisela Andrén, engelska- och fran-

skalärare.
•  Ingela Gergils Ryd, administrations-

lärare.

• Ulla Lööf, kulturassistent.
•  Gunilla Johansson, assistent på 

komvux.
•  Eva Lindmossen, svenska- och eng-

elskalärare.
• Eva Albrechtsson, bibliotekarie.
•  Sara Eriksson, samhällskunskaps-

lärare.
•  Katarina Andersson, samhällskun-

skaps- och historielärare.
•  Helena Berntsson, svenska- och 

barn- och fritidslärare.
• Gun-Britt Bjerstaf, bibliotekarie.
•  Torbjörn Köre, samhällskunskaps- 

och geografilärare.

ÖNSKAR SOUND OF SILENCE

Nicklas Tollesson
ntollesson@hotmail.com

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

Du måste vara äldre än 
95 år för att ha upplevt 

det tidigare. Det var nämli-
gen 1913 det senast hände. 
Det jag talar om är förståss 
den extremt tidiga påsken. 
Och ingen av oss kan 
hoppas på att få uppleva det 
ännu en gång. Nästa gång 
infaller nämligen år 2160!

Vi har knappt lagt julen 
bakom oss innan vi vänder 
blicken mot fastan och påsk. 
Fastlagssöndagen firar vi 
på söndag och Askonsda-
gen, då den egentliga fastan 
inleds, kommer tre dagar 
senare.

”Stark som döden är kär-
leken” står det i världslitte-
raturens mest berömda dikt, 
Höga Visan i Gamla Testa-
mentet. Det är starka ord. 
Vi har ju lärt oss att om det 
finns något som är definitivt 
i tillvaron så är det ju just 
döden. Vi brukar säga att 
om det är något vi kan vara 

säkra på så är det att vi alla 
skall dö en gång. Och visst 
är det så. 

Men här finns uppenbar-
ligen något som vill ta upp 
kampen mot döden: kärle-
ken. Och det är ju det hela 
fastan och påsken hand-
lar om. Temat för Fastlags-
söndagen är just ”Kärlekens 
väg”. Nu börjar berättel-
sen om hur kärleken tar upp 
kampen mot döden.

Egentligen är min hela 
existens, det faktum att jag 
finns till, ett bevis på att 
kärleken är större än döden. 
Gud vill att du skall finnas, 
liksom han vill att jag skall 
finnas. Därför finns vi, du 
och jag. Inte ett enda an-
detag kan vi ta utan Guds 
vilja. Vi skall leva, njuta av 
livet. Så vill han ha det. Så 
har han sagt. 

Men både du och jag vet 
att livet inte alltid blir som 
man tänkt sig (och definitivt 

inte som Gud tänkt sig våra 
liv). Därför firar vi fastan 
och påsken. Guds kärlek 
sträcker sig längre än till det 
faktum att jag och du lever. 
Den sträcker sig in i, genom 
och bortom din och min 
och alla människors förfus-
kande och förvirrande döds-
danser. Guds kärlek, ja kär-
leken själv (som egentli-
gen är Gud) är starkare än 
döden!

Så fira fasta, fira lång-
fredag, fira påskdag. Hans 
kyrka, fylld av bristfulla 
människor (trodde du något 
annat?) men också så upp-
fylld av hans barmhärtighet 
och förlåtelse, har alltse-
dan Guds stora och genom-
gripande kärleksbevis drab-
bade jorden genom Jesu liv, 
död och uppståndelse, gjort 
det. Välkommen med i fi-
randet.

Komminister
Mikael Nordblom

Starkare än döden Ibland stannar tiden
upp en stund

och inget blir som förut.
Världens bästa Janne är borta

saknaden är otroligt tung.

Birgitta & Tommy
Bergendahl

Varje år drabbas 
45000 svenskar 

av cancer
www.cancerfonden.se
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