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ÄLVÄNGENSÄLVÄNGENS 

CCYKELYKEL

EXTRAÖPPET I PÅSK!EXTRAÖPPET I PÅSK!
Nytta och nöje 
i skön form

Skeppshult Nova.
Ställbar stystam, navgenerator, 
rullbroms, 3, 5 eller 7 växlar. 
Herrmodellen heter ARC.

Välkommen att provcykla!

16" Sierra Rosa
Ord pris 1.495:-

Vårt pris 999:-999:-

REA REAREA
York Dirt 26"
Ord pris 2.995:-
Vårt pris 2.2952.295:-

Crescent Logic
Sportvagn. 
Ord pris 3.495:-

NU
22.450:-.450:-

Karin
Grön metallic
3-vxl ord pris 3995:-

PÅSKPRISPÅSKPRIS

22.995:-.995:-
Reservation för slutförsäljning

Crescent City
Sittvagn.
Ord pris 2.495:-

NU
11.750:-.750:-
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Visste du att
när du cyklar så får 

du inte bara starkare

benmuskler, dina lungor

och ditt hjärta blir 

också starkare

PÅSKAFTON 9.30 - 14.00PÅSKAFTON 9.30 - 14.00
ANNANDAG PÅSK 11 - 14ANNANDAG PÅSK 11 - 14

Nu är det vår och då är 
det återigen dags för Rep-
slagrmuseets tecknings-
tävling. En härlig konstut-
ställning med fantasifulla 
färgsprakande barnteck-
ningar. Alla Ale kommuns 
grundskolor är inbjudna att 
delta i denna tävling där upp-
giften är att måla en affisch 
(A3 minsta format) som gör 
reklam för Aroseniusrum-
met, en utav museets basut-
ställningar. Vernissage sker 

fredagen den 28 mars.
Ivar Arosenius (1878-

1909) är Ales mest kända 
konstnär. Ivar Arosenius, 
född och uppvuxen Göteborg, 
bodde sina sista år i Älväng-
en.

I Repslagmuseets uppgifter 
ingår bland annat att skildra 
Älvängens historia. Vi har i 
Älvängen en Aroseniusskola 
och en Aroseniusväg och vi 
vill att alla våra skolbarn ska 
veta varför. Därav vår basut-

ställning om Ivar Arosenus 
och denna årliga tecknings-
tävling.

För våra skolbarn är Ivar 
Arosenius mest känd för 
boken ”Kattresan” som skrevs 
till hans älskade Lillan och 
gavs ut postumt. Men Ivar 
är så mycket mer och det har 
inspirerat våra tecknare vilket 
tydligt visar sig i utställning-
en.

Utställningen pågår till 23 

april. Museets besökare röstar 
fram en vinnare. Röstsedlar 
finns på museet. Vinnarna 
presenteras söndagen 7 maj 
i samband med vernissage av  
vår nästa utställning ” Alesa-
longen”. Priset består i att det 
vinnande bidraget troligtvis 
trycks upp som affisch samt 
att konstnärens hela klass får 
ett bidrag till en gemensam 
klassaktivitet.

Teckningstävling för Ale kommuns grundskolor

Här ses förra årets vin-
nare i Repslagarmuseets 
teckningstävling om Ivar 
Arosenius. Det är en ge-
mensam teckning gjord 
av Elin Johansson och 
Fennie Gistedt, Alafors-
skolan klass 3.

Dan Oltéus är mycket stolt över de nya lokalerna i den historiskt väl förankrade fastigheten i 
centrala Älvängen. Alla vet var det gamla bankhuset ligger.

Svenska kyrkan flyttar in
ÄLVÄNGEN. Svenska 
kyrkans expedition för 
Starrkärr-Kilanda för-
samlingar flyttar in i 
det gamla bankhuset i 
Älvängen.

Den minimala expedi-
tionen i Nols kyrka blev 
till sist för trång.

– Knappa 60 kvm blir 
nu 180. Arbetsmiljön 
blir en helt annan, säger 
Dan Oltéus.

Pastorsexpeditionen för Starr-
kärr-Kilanda församlingar har 
länge varit undermålig. Ar-
betsmiljön har varit under all 
kritik, utrymmena kraftigt be-
gränsade och servicen för be-
sökare har även den blivit li-
dande.

– Vi har länge sneglat på 
bankhuset i Älvängen och 
tänkt att det skulle vara den 

ultimata platsen och det per-
fekta huset med sin kulturhis-
toria, säger Dan Oltéus.

Just nu går flytten. Den 1 
april – och det är inget skämt 
– ska expeditionen öppna.

Fördelarna med de nya lo-
kalerna är många.

– Alla får en egen arbets-
plats och vi kommer även att 
kunna erbjuda kyrkoherden 
en plats. Att dessutom få ett 
konferensrum känns jättebra, 
säger Dan.

Fyra administratörer be-
mannar pastorsexpeditionen.

Vad är det ni gör?
– Vi sköter all adminis-

tration för församlingarna. 
Det är mycket bokföring och 
papper. Dessutom servar vi 
allehanda material. Utåt hjäl-
per vi församlingsbor med att 
boka dop, vigslar och begrav-
ningar, förklarar Dan och det 

låter mer eller mindre som 
en sambandscentral, svarar 
Dan.

Att flytten kommer slå väl 
ut är det ingen som tvekar på. 
Resultatet är nämligen kassa-
skåpsäkert.

– Ja, bankvalvet i lokalen 
är toppen. Där kan vi förva-
ra allt som känns lite känsligt 
som personalakter och bokfö-
ring. Några kyrkoböcker med 
folkbokföring har vi inte kvar 
längre annars hade de haft en 
given plats i valvet.

Nästa stora projekt för 
Starrkärr-Kilanda försam-
lingar är att fundera kring den 
blå kyrkans framtid i Älväng-
en.

I strukturstudien för 
Älvängen som nyligen redo-
visades fanns den inte längre 
med.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


