
NOL. Mikael Johansson från Nol har 
dansat sig in bland världseliten i lati-
namerikansk dans.

Under påskhelgen tävlar han till-
sammans med sin partner, Maja 
Denevska, i Junior-VM i Marseille.

– Det blir det största jag har upp-
levt som dansare, säger Mikael till 
Alekuriren.

Mikael Johansson började dansa när han var sex 
år gammal. Det var storasyster Hanna som tog 
med honom till Lazars Dansskola i Göteborg.

– Jag spelade fotboll, hockey och innebandy 
som alla andra grabbar. Jag blev dock skadad 
och kunde inte träna fotboll. Istället följde jag 
med syrran till danslokalen, berättar Mikael och 
fortsätter:

– Redan första gången blev jag frälst. Vid 9-
10-årsåldern började jag tävla och till slut blev 
det att jag valde dansen före de andra idrot-
terna.

I snart fem år har Mikael Johansson dansat 
tillsammans med Maja Denevska från Backa i 
Göteborg. Inget annat par i klubben har dansat 
ihop så länge.

– Vi kompletterar varandra på ett utmärkt 
sätt. Vi utvecklas hela tiden och blir successivt 
uppflyttade, säger Mikael.

Ett tydligt bevis på parets skicklighet är den 
erövrade biljetten till VM i Marseille, som 
avgörs den 22 mars. Sverige skickar två par till 
Frankrike och förutom Mikael och Maja är det 
ett par från Gävle.

– Vi fick beskedet i förra veckan och jag blev 
verkligen skitglad. Nu är det bara att börja ladda 
så att formen är på topp när VM tar sin början, 
säger Mikael.

Träning tillsammans med instruktör sker tre 
gånger i veckan och utöver det blir det oftast ett 
frivilligt pass. Varannan helg, under perioden 
februari till maj, åker Mikael och Maja runt på 
olika slags tävlingar.

– Det är en hektisk tid som väntar, men sam-
tidigt är det väldigt kul, säger Mikael.

Vad har ni satt upp för mål på VM?
– Vi ska inte komma sist i alla fall. Hur det 

än går så blir vi en erfarenhet rikare. Personli-
gen så tror jag att något par från Ryssland eller 
Italien kommer att vinna.

Vilka är era favoritdanser?
– Det som vi gillar bäst är samba och cha-

cha.
Vad tycker du om tv-programmet Let´s 

Dance?
– Jag brukar kolla ibland. Det är ganska 

roligt, inte minst för att jag känner domarna. 
Programmet är bra på det viset att dansen har 
fått större uppmärksamhet och fler har fått upp 
ögonen för vad det egentligen handlar om.

Vilket par håller du på?
– Jag lägger nog min röst på Karl-Petter och 

Jeanette.

JONAS ANDERSSON
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VINTERKVÄLLAR
I ÄLVÄNGEN

Tisdag: Liselotte J Andersson
Onsdag: Torsten Åhman
Torsdag: Roland Hellsten

Den 19-21 februari 2008
Klockan 19.00

Älvängens Missionskyrka

VÄLKOMNA!

Älvängens 
Missionskyrka

www.mittiale.se 
0303-332660
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Vår tid präglas av en extrem individualism där allt 
fokuseras på det egna jagets välbefi nnande. 

Men nu är det dags att börja tala om VI!!!

Starrkärr-Kilanda församling inbjuder dig till ett 
spännande år där ordet vi står i centrum.

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

Ett spännande temaårEtt spännande temaår 

VViilan i att få säga: ”VVii tror…”
Tisdag 19 februari 
kl 19.00 i Nols kyrka
Den här kvällen kommer syster Inger från Helige 
Franciskus Systraskap att berätta om vilan i att få 
bekänna ”ViVi tror på Gud Fader, allsmäktig…”, 
att slippa lägga tyngden av ens egen tro på 
sina axlar och i stället glädjas över att jag får dela 
den tro som Kyrkan i hela världen omfattar.

2626 februari februari

OBS!OBS!
Flyttat datum!Flyttat datum!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Ale-Skövde kyrka
söndag 24 februari

Gudstjänst kl 12.00
Solosång av Anette Svennblad

Präst: Magnus Skredsvik
Efter gudstjänsten är det 

Kyrksoppa i församlingshemmet 
till självkostnadspris ca 20 kr.

Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-332660

SStarrkärrtarrkärr--Kilanda församlingKilanda församling
AAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängenlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00
Kyrkokören medverkar

Kyrkkaffe i kyrkan
Präst: Björn Nilsson

Fika efteråt! – Kom i tid! – Välkomna!
Pop
Pop

Onsdag 20 februari kl. 19.00

Älvängens Blå kyrkan 
presenterar

Konsert av unga för alla!

”Lika och olika”

Gospel

Gospel

Soul
Soul

Rock
Rock

Fuxerna-Åsbräcka församling i Lilla Edet söker 

Kyrkvaktmästare
Anställningen är en säsongsanställning från ca 15 april-31 oktober 
ev. längre på heltid. Arbetet innebär tjänstgöring på våra kyrkogårdar, 
plantering, gräsklippning, underhåll av maskiner mm. Tjänstgöring på helger 
kan förekomma. 
Vi förutsätter att du kan arbeta självständigt med eget ansvar och har 
B-körkort med tillgång till bil, gärna trädgårdsutbildning. Medlem i svenska 
kyrkan  är ett krav eftersom tjänstgöring i kyrkan kan förekomma.

Ansökan vill vi ha snarast möjligt dock senast den 29 februari 2008.

Ansökan kyrkvaktmästare
Fuxerna-Åsbräcka församling
Fuxernavägen 10
463 33  Lilla Edet

Vid frågor går det bra att kontakta:
Kyrkokamrer Kathe Landin  tel: 
0520-65 03 43 eller Kyrkoherde 
Roland Kristensson tel: 0520-65 78 51

LEDIGA TJÄNSTER

Det går som en dans för Mikael
– I mars representerar han Sverige på Junior-VM

MIKAEL JOHANSSON
Ålder: 18.
Bor: Nol.
Klubb: Göteborgs Elitdansare.
Studerar: Byggprogrammet på 
Mimers Hus.
Intressen: Utöver dansen är det att 

vara med kompisar.
Framtidsdröm: Just nu utbildar jag 
mig till snickare och tycker det vore 
roligt att i framtiden kunna ha en 
egen firma.
Ser helst på tv: Dokusåpor.

Mikael Johansson från Nol är redo för ett 
VM-äventyr i latinamerikansk dans.

Mikael Johansson från Nol 
har tillsammans med dans-
partnern, Maja Denevska 
från Backa, kvalificerat sig 
till Junior-VM i latiname-
rikansk dans, som avgörs i 
Frankrike den 22 mars.

FOTNOT. Latinamerikansk dans är 
samba, rumba, cha-cha-cha, padodoble 
och jive.


