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Musikkväll med

KAFFERAST

Fredagarna 
4 och 18 april kl 19.00

i Skepplanda Bygdegård

Entré inkl. kaffe i pausen: 100 kr
Biljettförsäljning fr o m 3/3 

tel. 0303-33 70 30 eller 33 75 22

Underhållning 

Tävling

DansAllsång

Spelmanslaget
Kafferast

LOPPIS
på Ale-Gården i Nygård
Lördag 8 mars kl 10-15

Nu kan du boka loppis-bord på 
Ale-Gården och bli av med sånt 
som du inte har någon nytta av.

Boka senast 6/3 
till Ove 0520-66 20 41

Pris/bord 50 kr

HANTVERKS-
MARKNAD

Hålanda Bygdegård
Lörd 8 mars kl 11-15

Textil lappteknik • Träslöjd • Silverarbeten 
 Handgjorda kort • Dockkläder • Keramik
 Knivslöjd • Korgmålning • Handgjorda 

tvålar • Arbeten med fårull • Pärlsmycken
Måleri • Betonggjutning

Ringblomssalva m.m.

Lotteriförsäljning där alla pengar går till 
barnen på Barnkullens förskola i Hålanda. 
Vinster skänkta av hantverkarna.

Kaffeservering

–Välkomna!
Ag design och hantverk

Internationella Kvinno-
dagen firas på Glasbruks-
museet i Surte med besök 
av etnolog Kerstin Gun-

nemark, som berättar om 
unga flickors och kvinnors 
liv och drömmar för 50 år 
sedan.  

I anslut-
ning till pågå-

ende utställning ”50-talsliv - 
om framtidstro och rockan-
de tonåringar” ordnas en fö-
reläsning om hur det var att 
vara ung på 50-talet. Efter-
som det är Kvinnodagen fo-

kuseras eftermiddagen på 
tjejernas liv, men givetvis är 
både män och kvinnor väl-
komna att lyssna. 

50-talet var en brytnings-
tid på många sätt. Mode, 
boende och inte minst ung-
domskulturen som var något 
helt nytt för denna tid. Ker-
stin Gunnemark har gjort 
flera studier om hur tiden 

påverkade sättet att leva och 
tänka, framförallt i och om-
kring Göteborg. Forskning 
har varit inriktad på var-
dagslivets minnen och kul-
turarv. Hon har särskilt 
uppmärksammat självbio-
grafiskt berättande förknip-
pat med 1950-talets föremål 
och moderna miljöer. Fram-
tidstron var stark, man om-

famnade det nya och mo-
derna sättet att vara. 

Kerstin Gunnemark be-
rättar om detta på Glas-
bruksmuseet lördagen den 
8 mars i en föreläsning ar-
rangerad av Ale kommun 
och ABF. Passa på att se ut-
ställningen om 50-talet som 
finns på museet till och med 
söndagen den 9 mars.

PRO Ale Norra genom-
förde sitt årsmöte den 
14 februari i Medbor-

garhuset, Alafors. Ett 90-tal 
medlemmar, av totalt 580, 
mötte upp  och välkomnades 
av ordföranden Stig Anders-
son. En parentation hölls för 
de 16 avlidna medlemmar-
na under 2007. En dikt lästes 
upp av vice ordföranden 
Thor Eliasson och akten av-
slutades med psalmen Härlig 
är jorden.

Det var en vacker dag ute, 
men även inne. Bland annat 
hade Lilly Johannesson med 
flera dukat borden med tus-
silago och forsytia. Våren 
hade flyttat in också i vis-
form. Maj-Lis och Kurt spe-
lade dragspel och gitarr för 
oss.

För mötet valdes Hans 
Hellman till ordförande och 

Märta-Stina Dahlberg till 
sekreterare. Efter sedvanlig 
genomgång av verksamhets-
berättelsen beviljades styrel-
sen ansvarsfrihet.

Några medlemmar avgick 
och avtackades med vackra 
buketter, bland annat Sten-
Åke Carlsson som arbetat i 
PRO Ale Norra som kassör 
i 15 år. 

Den nya styrelsen består 
av:

Ordförande: Stig An-
dersson. Vice ordförande: 
Hans Hellman. Sekretera-
re: Märta-Stina Dahlberg. 
Kassör: Eva Carlsson. Stu-
dieorganisatör: Gösta Björk. 
Vice sekreterare: Lilly Jo-
hannesson. Övriga ledamö-
ter: Britta Karlsson, Elsa 
Claesson, Monica Levins-
son, Helge Hellman, Sten-
Åke Carlsson. Ersättare: 

Thor Eliasson, Sven Gro-
lander och Anna-Lisa Enge-
lin. Revisorer: Gösta Ek-
ström, Runo Olsson. Ersät-
tare: Anne-Marie Emanuels-
son Holmberg.

Föreningen har inklusi-
ve årsmötet haft fyra kvar-
talsmöten, tio styrelsemö-
ten, två friskvårdsträffar, två 
kulturträffar samt 82 triv-
selträffar på Björkliden samt 
Älvängen dagcentral. Bingo, 
allsång, påsk- och grötfes-
ter och annan underhållning. 
Kortspel sker varje tisdag på 
Älvängens dagcentral. För-
eningens husband ”PRO-
pojkarna”, ”VI6” samt Rune 
Johansson har medverkat.

Fem resor inom Sverige 
och ytterligare två till Göte-
borgsoperan har arrangerats. 
Gymnastik i Älvängens Fol-
kets Hus, boule på Sjövallen 

och boulehallen i Alafors, 
vattengymnastik i Skepplan-
da simhall, poängpromenad 
vid Furustugan har också 
skett i föreningens regi.

PRO Ale Norra har för 
närvarande 24 kontaktom-
bud, men hoppas på fler in-
tresserade. Tre gånger om 
året får alla medlemmar som 
bor i kommunen besök av 
kontaktombuden, då också 
programmet delas ut.

Studieverksamheten be-
drivs i elva olika områden, 
som till exempel konstsöm, 
engelska, dator, bakning, lit-
teratur och så vidare. Till-
sammans 37 cirklar. För-
eningen har haft många 
deltagare på PRO:s di-
striktskurser samt Gysinge 
Folkhögskola.

PRO Ale Norra har del-
tagit i Folkhälsorådets ar-

rangemang för pensionärer i 
kommunen. Seniorbio, frisk-
vårdsdagar för seniorer, in-
formationsföreläsningar med 
mera har stått på program-
met.

I caféterian på Björkli-
den och Älvängens dagcen-
tral har medlemmar arbetat 
ideellt och gjort fina insatser. 
De har som uppskattning 
fått en chokladask. Fören-
ingen har skänkt blommor 
eller önskad gåva till 80-90-
95- och 100-åringar samt re-
presenterat vid begravningar.

Slutligen kan sägas att det 
gångna året har varit både 
arbetsamt och roligt. Vi fort-
sätter att bevaka pensionä-
rernas intresse.

1. Verka för att Ale 
kommun bygger fler och rik-
tiga äldrebostäder. 

2. Att komma in tidigare i 

kommunens budgetarbete.
3. Ha en bra vård och 

omsorg oavsett konjunktur.
4. Verka för det gamla 

matlagningssystemet, det 
vill säga tillagning på varje 
enhet.

PRO Ale Norra
Monica Levinsson

SURTE. I förra veckan 
fick kommunens åtton-
deklassare en inblick i 
50-talslivet.

Totalt besökte 16 
elevgrupper Glasbruks-
museet för att ta del 
av Ida Lagnanders ena-
stående föredrag och 
den tillhörande utställ-
ningen.

Besöket kryddades 
också med musikaliska 
toner, som säkerligen 
fick en och annan lärare 
att drömma sig tillbaka 
till svunna tider.

Knappt någon har väl kunnat 
undgå att det råder 50-tals-
tema i kommunen. På Glas-
bruksmuseet pågår en ut-
ställning om 50-talsliv och i 
förra veckan besöktes den av 
en merpart av kommunens 
elever i skolår 8. Som ett kom-

plement till själva utställning-
en fick eleverna en pedago-
gisk visning av Ida Lagnan-
der från Västarvet. Med stor 
inlevelse och passion berätta-
de hon om livet på 50-talet 
och hur ungdomar gjorde 
revolt på den tiden.

Lokaltidningen fanns med 
på torsdagsmorgonens vis-
ning när Kyrkbyskolan klass 
8D fick sig en timmes un-
derhållande historielektion. 
Hela salongen andades 50-tal 

och när ”Damorkestern” från 
Ale gymnasiums samhälls-
program med musikinrikt-
ning rockade loss på scenen 
blev nostalgin än mer påtag-
lig. Vi fick bland annat höra 
”By, by love”, ”Rock around 
the clock” och ”34:an”.

– Musiken kom att spela 
stor roll i ungdomars liv på 
den här tiden. För att hålla 
sig uppdaterad på den senas-
te musiken var caféerna en bra 
mötesplats eftersom där fanns 
uppdaterade jukeboxar, säger 
Ida Lagnander.

Rockstjärnor som Johnny 
Cash, Bill Haley, Elvis Pres-
ley och Jerry Lee Lewis blev 
snabbt idoler. De stora före-
bilderna var annars dåtiden 
kända skådespelare som Ma-
rilyn Monroe och James Dean 
för att bara nämna två lysan-
de exempel.

– Det fanns små kort, så 
kallade filmisar, som man 

bytte med sina kompisar. Skå-
disarna skapade klädmodet. 
När James Dean bar jeans och 
t-shirt i en film var det upp-
seendeväckande. De vuxna 
reagerade snabbt och tyckte 
att det var förfärligt. Jeans på 
den tiden var bara arbetarbyx-
or och t-shirt var ett under-
plagg som aldrig skulle synas, 
berättar Ida Lagnander och 
fortsätter:

– Levis och Lee var mär-
kena som gällde, men efter-
som det var förbjudet att im-
portera jeans under 50-talet 
fick ungdomarna hålla till-
godo med jeans från Algots 
i Borås.

På 50-talet lades grunden 
till mycket av den sociala väl-
färd vi upplever idag. Nioår-
ig grundskola startades upp i 
slutet av decenniet.

– 50-talet präglades av 
framtidstro, att allting var 
möjligt, säger Ida Lagnan-

der.
Hur har skolklasserna 

reagerat på din pedagogis-
ka visning?

– De har varit mycket in-
tresserade. På Aroseniussko-
lan har man till och med gjort 
en särskild temadag om 50-
talet. Jag tror att många har 
svårt att förstå hur kraftigt 
vuxenvärlden reagerade på 
musik, kläder och annat som 

skapade en ny kultur. Idag är 
det ingen som reagerar på nå-
gonting längre, säger Ida Lag-
nander.

Vad var det bästa med 50-
talet?

– Att det utvecklade vårt 
välstånd som vi har nu, avslu-
tar Ida Lagnander.

JONAS ANDERSSON

Stig Andersson kvar som PRO-ordförande

Stig Andersson fick förnyat 
förtroende som ordförande 
för PRO Ale Norra.

Arkivbild: Jonas Andersson

Om 50-talets musik, film och klädmode

Flickorna från Ale gymnasium spelade 50-talsmusik som om 
de aldrig hade gjort något annat. 

Ida Lagnander från Västarvet 
berättade med stor inlevelse 
om hur det var att vara ung 
på 50-talet.

Ung och tjej på 50-talet 

kl 19-22
Internationella kvinnodagen

LADIES NIGHT
Därefter är alla välkomna 
att dansa till bra musik.

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

Restaurang
&Pizzeria


