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Den 29 februari höll Ale-
Nödinge PRO årsmöte i 
Ale gymnasiums matsal och 
firade samtidigt sitt 20-års-
jubileum. Ordföranden Stig
Alfredsson hälsade ett 100-
tal medlemmar välkomna. 
Därefter var det dags för un-
derhållning. Det var ingen 
mindre än Stefan Ljung-
qvist med dragspelare som 
stod på scenen för att göra 
det extra festligt. Efter en 
timmas roande och uppskat-
tad underhållning avtacka-
des Ljungqvist med rungan-
de applåder.

Stig öppnade därefter års-
mötet med att läsa upp dag-
ordningen som godkändes. 
Parentation hölls över bort-
gångna medlemmar, varef-
ter Stig spelade och sjöng 
Dan Anderssons ”Jag skall gå 
genom tysta skyar”.

Till att leda årsmötet 
valdes Jarl Karlsson och till 
sekreterare Maj-Britt Iver-
sen. Efter genomgång av 
verksamhetsberättelsen be-
viljades styrelsen ansvarsfri-
het. Samtliga förtroendeval-
da medlemmar ställde upp 

för omval förutom Siw Er-
icsson, vice ordförande, som 
på grund av tidsbrist inte 
kunde ställa upp för omval. 
Som ersättare för henne 
valdes Karl-Johan Johans-
son, tidigare vice sekretera-
re. Som ersättare för Karl-
Johan valdes Sven-Olof
Berglund.

Lars Ahl, som nyligen fyllt 
80 år, gratulerades med en 
blomsterbukett och Harry 
Fischer framförde ett stort 
tack för allt han gjort och 
gör för föreningen.

PRO Surte-Bohus ordfö-
rande gratulerade och upp-
vaktade föreningen på ju-
bileet med ett presentkort 
på Gysinge Folkhögskola. 
Sedan bjöds det på mat, en 
härlig skinkstek med sås. Till 
kaffet serverades god kaka.

Så var det dags för det 
många sett fram emot, 
dansen. Det visade sig att vi 
har många mycket dansan-
ta medlemmar. För dansmu-
siken svarade Gunilla Hans-
son med sitt dragspel och 
Stig Alfredsson på gitarr.

Gunnar Sandberg

Stefan Ljungqvist svarade för underhållningen när Ale-Nö-
dinge PRO 20-årsjubilerade.

Arkivbild: Jonas Andersson

”Där är du!” är en lekfull 
och poetisk föreställning med 
mycket musik för alla nyfik-
na med Teater Jaguar. Sön-
dagen den 13 april visas den 
i Ale gymnasium. 

Möt tre udda karaktärer i 
föreställningen ”Där är du!”. 
Dockan, Nallen och Super-
duperapan blir kvarlämnade 
i barnkammaren när deras 
barn Pim åker bort. Vad tror 
du dina leksaker gör när du 
inte är hemma?

Sedan 1987 har Teater 
Jaguar spelat teater för barn 
och ungdomar. Målsättning-
en är att göra meningsfull 
teater för barn och unga med 
mottot att ta deras tankar på 
allvar. 

Föreställningen samar-
rangeras av Ale kommun och 
Teaterföreningen i Ale.

Familjeföreställning i 
Ale gymnasium

”Där är du!” heter den fa-
miljeföreställning som visas 
i Ale gymnasium nästa 
söndag.

Festligt 20-årsjubileum hos 
Ale-Nödinge PRO
– Stefan Ljungqvist underhööll

ÄLVÄNGEN. I fredags 
var det vernissage på 
Repslagarmuseet.

Konstutställningen 
med barnteckningar om 
Ivar Arosenius invigdes.

Utställningen pågår 
till 23 april och det är 
museibesökarna som 
röstar fram en vinnare 
av de insända bidragen.

Varje vår arrangeras en teck-
ningstävling om Ivar Aro-
senius på Repslagarmuse-
et i Älvängen. Kommunens 
grundskolor inbjudes att 
delta i tävlingen och elever-
nas uppgift är att måla en af-
fisch som gör reklam för Aro-

seniusrummet, en av museets 
basutställningar.

På vernissagedagen fanns 
några av de unga konstnärer-
na samlade. Efter en enkel in-
vigningsceremoni kunde be-
sökarna gå runt i salongen och 
ta del av alla de fina teckning-
ar som valts ut och som nu går 
att rösta på.

– Jag är imponerad! Skole-
leverna har i vanlig ordning 
gjort ett mycket gott jobb 
och konkurrensen är kniv-
skarp, säger museichef Börje
Johansson.

Röstsedlar finns på museet 
och vinnaren presenteras i 
samband med invigningen 
av Repslagarmuseets nästa 
utställning, ”Alesalongen”, 
som sker söndagen den 7 maj. 

Priset består i att det vinnande 
bidraget troligtvis trycks som 
affisch samt att konstnärens 
hela klass får ett bidrag till en 
gemensam klassaktivitet.

– Nu hoppas vi att många 
kommer för att ta del av ut-

ställningen och att de röstar 
också, avslutar Börje Johans-
son.

Maja Kramer besökte invigningen av teckningstävlingen om 
Ivar Arosenius på Repslagarmuseet. Sin röst lade hon på 
teckningen med hästhuvudet.

Fredrik Arvidsson har just 
avlagt sin röst i tecknings-
tävlingen om Ivar Arosenius.

Ett axplock av alla de fina teckningar som kommunens grund-
skoleelever sänt in till den pågående teckningstävlingen på 
Repslagarmuseet. 

PÅ VERNISSAGE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

– Ett vinnande bidrag ska utses

Kvällsaktivitet
onsdag 9 april, kl 18.30-21.00

Kom och prova på repslagning.
Vid förfrågan kontakta Bernt Larsson 070-660 20 84

Alla välkomna!
Fri entré.

Repslagarmuseet i Älvängen
0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

Teckninggstävling om Ivar Arosenius

Torggatan • Älvängen • 0303-74 92 30

Medlemsfest för 
Lördag 5 aprilLördag 5 april

Efterinsläpp för 
alla andra kl 21.

Klockan 18-21 bjuder vi våra medlemmar plus 
en vän på en underbart läcker buffé. Du 

hämtar din biljett i receptionen hos Sportlife.

Kom i tid undvik kö!


