
ALVHEM. I lördags var 
det jubileumsfirande på 
Gläntevi idrottsplats.

Alvhems IK fyllde 75 
år och hade ordnat med 
en heldag för klubbens 
medlemmar.

En höjdpunkt var 
matchen mellan AIK:s 
slocknade stjärnor och 
Nygårds IF:s dito, som 
slutade oavgjort 2-2.

På en liten ort utgör den 
lokala idrottsföreningen en 
viktig roll. Så är det inte minst 
i Alvhem där idrottsklubben 
är något av hjärtat i bygden. 
AIK har cirka 250 medlem-
mar och förutom fotboll 
består verksamheten också 
av boule och bordtennis.

– Boulesektionen är aktiv, 
men däremot för pingisen 
numera en anonym tillvaro. 

Vi har inget lag som är med 
i seriespel, säger Roland 
Wall.

Det råder ingen tvekan om 
att Roland Wall är Mr Alv-
hems IK. Sedan 1958 har han 
ingått i styrelsen, ett 15-tal 
år som kassör och resteran-
de tid som ordförande i för-
eningen.

– Jo, det har blivit några år, 
säger Roland.

Naturligtvis fanns han 
på plats under jubileumsda-
gen på Gläntevi, som inled-
des med boulespel och som 
sedan fortsatte med fotbolls-
matcher. Alvhems slocknade 
stjärnor mötte grannklub-
ben Nygårds IF i en välspe-
lad tillställning. Gästerna 
ledde med 2-0, men hemma-
laget lyckades utjämna till 2-
2 genom två fullträffar av Stig 
Persson.

Den efterföljande A-lags-
matchen mellan Alvhem och 

Skepplanda 

slutade emellertid med för-
lust för jubilaren. SBTK var 
ofina nog att vinna med 3-1.

På kvällen var AIK:s med-
lemmar inbjudna till supé i 
klubbhuset dit ett 80-tal per-
soner hade sökt sig. I sam-

band med middagen delades 
det ut förtjänsttecken och 
diplom till några av fören-
ingens eldsjälar.

ÄLVÄNGEN. Spelglädjen 
var påtaglig!

Louise Schultz och 
Simon Stålspets framträ-
dande i Älvängens aktivi-
tetshus blev en lustfylld 
föreställning.

En musikalisk fullträff 
helt i publikens smak.

Louise Schultz har sina rötter 
på ”slätta”. Hon är bördig från 
Skövde, men bor numera i Gö-
teborg. Dialekten har hon dock 
bevarat i hjärtat, vilket besökarna 
i Älvängen fick erfara vid uppre-
pade tillfällen. Hennes kompan-
jon, Simon Stålspets, hade rest 
betydligt längre.

– Jag är hemmahörande i 
Stockholm. Det blev tidig upp-
gång i morse, förklarade Simon 
som emellertid tycktes pigg och 
alert när han intog scenen i sam-
band med elva-kaffet på da-
gentralen.

Louise och Simon ingår i folk-
musikgruppen ”Svart kaffe”. Re-

pertoaren som serverades pu-
bliken i Älvängen var en 
blandning av eget materi-
al och gamla välkända visor, 
som genererade allsång i lo-

kalen. Simon Stålspets hantera-
de sin mandolin med stil och ele-
gans medan Louise Schultz bjöd 
på gitarrspel och finstämd sång. 
Avslutningen med psalmen ”Blott 
en dag” var enastående.

Duon gjorde ytterligare ett 
framträdande i Ale denna tors-
dag, nämligen på Glasbruksmu-
seet i Surte.

JONAS ANDERSSON
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Salomon Helperin har till-
sammans med musikskolans 
elever och lärare i Ale övat in spe-
cialskrivna arrangemang för att 
levandegöra delar av den nord-
europeiska judiska musiktradi-
tionen – Yiddishkulturen. Tors-
dag den 16 oktober får allmän-
heten ta del av resultatet.

Yiddishkulturen kommer från 
Östeuropa. Men genom de ju-
diska USA immigranterna, som 
kom till landet innan förintel-
sen, fördes klezmermusiken till-
baka till Europa. Klezmermusi-
ken och yiddishkulturen fick ny 
näring. Yiddish, som i Sverige är 

klassat som ett så kallat minori-
tetsspråk, började åter igen att 
talas, och klezmermusiken fann 
nya scener.

Musiken har  drag från den 
spansk-judiska (sefardiska) musi-
ken. Denna ligger nära den nord-
afrikanska och arabiska musiktra-
ditionen. 

Salomon Helperin är född i Gö-
teborg och är andra generationen 
jude i Sverige. Hans släkt kommer 
från ett område sydost om staden 
Vilna, som fram till 1940 hade en 
stor judisk befolkning. Han är ut-
bildad på Musikhögskolan i Gö-

teborg i trumpet och komposi-
tion. Salomon är uppväxt med, 
och har arbetat inom den sym-
foniska världen, men har även 
jobbat på Göteborgs Stadsteater. 
Från 1982 har han enbart verkat 
som frilansande artist.

– Jag är otroligt privilegierad. 
Jag spelar de flesta musikstilar, 
men den judiska musiktraditio-
nen återkommer alltid. Den är 
en spännande bas att utgå ifrån 
och rolig att utveckla. Att pendla 
mellan vemod och glädje, det 
är klezmermusik! En form av 
musik, detta enda språk som är 

gemensamt för alla människor 
på jorden! Det är en stor ära att 
få spela med ungdomar. Stunder 
såsom denna kväll, räknar jag som 
hedersstunder! 

Den grundläggande karaktä-
ren i klezmermusiken är att det 
finns en blandning av både vemod 
och glädje. Precis som livet självt. 
Kanske är det just därför som 
många finner denna musik så till-
talande. 

Musikskolan hälsar alla väl-
komna till teatern på Ale Gym-
nasium den 16 oktober.
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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Kommande

www.alefolketshus.se

Kung Fu Panda
Söndag 26/10 kl 15.00

Matiné. Svenskt tal.

Righteous Kill
Söndag 26/10 kl 18.00

Wanted

Från 15 år. Entré 70:-
Skrivbordstönt förvandlas till den 

superhjälte han är menad till att vara. 
Ryske Timur Bekmambetov visar upp 

saker vi inte visste en porsche var 
kapabel till. Och få sexbarnsmammor 
är lika sexiga med ett automatgevär 
som Angelina Jolie. Men vänta nu, 

har vi inte sett allt det här förr?

Söndag 19/10 kl 18.00

Kort Weekend i Tallinn 2 n 
del i dblrum på 2* hotell, frukost 
direktflyg Landv-Tallinn    2 525:-
Julmarknad i Tallinn 3 n
del i dblrum på 4*hotell, frukost, 
direktflyg Landv-Tallinn    3 395:-
Kombinationsresa Tallinn
SPA 3 n del i dblrum, halvp, 6 beh, 
+ 4*hotell 2 n del i dblrum, frukost, 
direktflyg Landv-Tallinn     4 720:-

Nyår på SPA 28/12-2/1
5 n del i dblrum, halvp,10 behan-
dlingar, tillg till gym, pool, bubbel-
pool & bastuar 07-22  
direktflyg Landv-Tallinn     5 990:-
Weekend i Riga 3 n
del i dblrum på 4*hotell, frukost, 
direktflyg Landv-Riga     fr 3 235:-
SPA Weekend Jurmala 3 n
del i dblrum, halvp, 6 behandl, 
direktflyg Landv-Riga     fr 3 585:-

**Välkommen till Estland**

Vi arrangerar er Kick-Off, studie- grupp- eller konferensresa till 
Estland, Lettland, Litauen! Kontakta oss för förslag!

**Välkommen till Estland!**

031-775 2715
info@estlandspecialisten.se  estlandspecialisten.se

Lustfyllt och helt i publikens smak

Simon Stålspets och Louise Schultz bjöd på bejublad musikun-
derhållning i Älvängens aktivitetshus.

– Louise Schultz och Simon Stålspets gjorde ingen besviken

Alvhems IK 75-årsjubilerade på Gläntevide på Gläntevi

2-2 slutade jubileumsmatchen mellan de slocknade stjärnorna från Alvhems IK och Ny-
gårds IF.

Klezmerprojekt på Musikskolan

Mr Alvhems IK alias Roland 
Wall i samspråk med Jimmy 
Johansson. Roland har varit 
med i klubbstyrelsen sedan 
1958.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

FD AIK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alvhems IK hade ordnat med jubileumsfirande på Gläntevi i 
lördags. Jan Hellner och Torsten Johansson vann boulemat-
chen mot far och son Ahlbom, Terje och Patrik.


