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Åldersgräns 18 år. Boka bord på 0303-109 70.
www.farshatt.se

På stora scenen:

Partypatrullen
På lilla scenen: Lasse Love
DJ Tompa
Supé från 19.00
Efterinsläpp från kl. 21.00
Åldersgräns 25 årVarmt välkommen till en kul kväll!

Tel. 0303-109 70      www.farshatt.se

Fredagen den 30 januari är det 
 nypremiär för 80-talssuccén Cat 
Club. Två scener med levande musik 
och ett dansgolv med svängrum för 
såväl nya som gamla discomoves.

Cat Club återkommer sedan den
sista fredagen i varje månad. Men, 
vad du gör, missa inte den första!

Äntligen är 
80-talet tillbaka!

Tomas von 

Brömssen Majornas 3:dje rote
Teater Mila

Teatern, Ale gymnasium
Ons 11 feb, kl 19
Bilj (förköp): 150 kr, ungd 100 kr
(scenpass)

 - framför texter 
   om vardagens 
     absurditeter 
     blandat med 
      frustande 
      polskor, 
    oväntade infall 
   och funderingar. 

TV-studion, Ale gymnasium
Fre 13 feb, kl 9.30 & 11

Bilj (förköp): 30 kr

Skräddaren besegrar stora 
jättar, en farlig enhörning och 
ett rasande vildsvin tack vare 

mod och list. 6 – 12 år

Säljes på  bilioteket, Nödinge

La Plaza Rockbar N’ NightclubLa Plaza Rockbar N’ Nightclub

feat.feat. CLUB SUPER HEROCLUB SUPER HERO

HÖSTENS HETASTE FESTIVALHÖSTENS HETASTE FESTIVAL 
FLYTTAR INOMHUS... I ÄLVÄNGEN!FLYTTAR INOMHUS... I ÄLVÄNGEN!

FREDAGFREDAG 66 FEBRUARIFEBRUARI

Rock n rollRock n rollrumblerumble

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Hi-Fi HERO -Hi-Fi HERO - GBG/ALE/NORWAYGBG/ALE/NORWAY
FABIEN DEVILLE -FABIEN DEVILLE - FRANCE/GBGFRANCE/GBG
BJÖRN NILSSON GROUP -BJÖRN NILSSON GROUP - GBG/NOLGBG/NOL
HANS SAHLIN SALVATION -HANS SAHLIN SALVATION - GBG/NÖDINGEGBG/NÖDINGE

MÄKINEN ÖHRN & ALIAS -MÄKINEN ÖHRN & ALIAS - GBG/SURTE/NOLGBG/SURTE/NOL

Åke Aronsson, 
Bohus har avli-
dit. Vem var då 

denne man? Somliga kall-
lade honom ”fågelskåda-
ren”, andra ”han med ki-
karen och det långa skäg-
get” och visste kanske inte 
så mycket mer om honom. 

De som kom honom 
nära märkte snart att han 
inte bara var fågelskådare. 
Han besatt kunskaper 
utöver det vanliga i snart 
sagt alla ämnen, det är 
svårt att nämna något 
område där han inte hade 
svar på frågor. Ville man 
ha reda på något och inte 
fann svar kom ofta tanken: 
”Fråga Åke”.

Förutom arbetet inom 
kemi på EKA hade han 

som sagt många intres-
sen. Efter pensioneringen 
sökte han sig bland 
annat till Nödinge Sock-
ens Hemb. fören. där 
han deltog i slåtter på 
Björkärrs äng, skötte gräs-
mattor på Backa, målade 
m.m. Var dessutom en 
flitig utbärare av en stor 
bunt brev till föreningens 
medlemmar i Surte och 
Bohus. Vetgirig in i det 
sista och dokumenterade 
bland annat med kamera 
t.ex. ombyggnaden av väg 
E45.

Åke! Vi ska länge 
minnas dig och är tack-
samma för allt du gjort 
och varit för oss.

Vännerna i Nödinge Sockens 
Hembygdsförening

Minnesord

Åke Aronsson.

Julen är över. Äntli-
gen, säger nog en del. 
Det har nästan varit för 

många ”röda dagar” med åt-
följande ledighet. Nu känns 
det ganska skönt att få van-
liga veckor igen med arbete, 
skola och alla uppdrag för 
olika människor. Inte heller 
behöver vi sakna Alekuriren 
längre. I den finns den första 
betraktelsen för år 2009 och 
den handlar om vad Jesus 
gjorde i sin hemstad, Kafar-
naum.

Jag brukar ibland, innan 
jag somnar, lyssna på Kar-
lavagnen i radions P4. 
I måndags kväll, den 12 
januari, fick människor per 
telefon eller mail berätta 
om sin käraste egendom. 
Prylar har aldrig varit mitt 
intresse, men så hörde jag att 
kärleken kunde också gälla 
människor och relationer. 
Då kom jag att tänka på min 
uppväxt i ett kristet hem. 
Den barnatro, som föddes 
där, blev sedan ett medvetet 
ställningstagande till tron 
på Jesus, som jag är oändligt 
tacksam för och absolut inte 
vill vara utan.

I våra kyrkor talas det den 
här söndagen om att Jesus 
skapar tro. När han gick på 
jorden var ju Israel ocku-
perat av romarna. En dag i 
Kafarnaum kom en officer 
fram till Jesus och bad om 

hjälp för sin tjänare, som låg 
sjuk därhemma. ”Ska jag då 
komma och bota honom”, 
frågade Jesus. ”Herre”, sa 
officeren ”jag är inte värd 
att du går in under mitt tak, 
men säg bara ett ord så blir 
pojken frisk”. Jesus blev för-
vånad, men sa till mannen: 
”Gå. Du trodde och det skall 
ske.” Och i det ögonblicket 
blev pojken frisk.

Detta måste ha varit en 
stark upplevelse för dem, 
som var där. Men det finns 
också många, särskilt i vår 
tid, som säger: ”Jag skulle 
vilja tro, men det finns ju 
så mycket, som får en att 
tvivla.”

Det finns ett par psalmer i 
Svenska Psalmboken, nr 218 
och 219, med rubriken Jag 
har ofta frågor, Herre och 
Jag skulle vilja våga tro, som 
jag har funnit mycket stöd i.

Vill som avslutning citera 
Sv. Ps. 219:3.

Jag skulle vilja våga tro, 
att någon ser all nöd. Jag 
skulle vilja våga tro att Gud 
finns bortom död. Jag skulle 
vilja våga tro att någon fanns 
som ville att jag vore hans. 

Gud är större än vårt 
hjärta och vet allt. 1 Joh. 
3:20.

För Elimförsamlingen, Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Betraktelse

Jesus skapar tro Under våren kommer det 
att bli två frukostcaféer för 
kvinnor i Skepplanda för-
samlingshem.  

Det första blir lördagen 
den 31 januari, då kommer 
Hjördis Andersson och 
talar över rubriken ”Guds-
människor i Japan”. 

Hjördis har arbetat som 
missionär i Japan under 36 
år och upplevt mycket som 
hon vill dela med sig av. 
Hjördis kommer att berätta 
om personer som berört 
henne mycket starkt bland 

annat en kvinna som kom att 
påverka en hel bygd.

Det andra frukostcaféet 
blir lördag 28 februari och 
föreläsare då är kyrkoherde 
i Skepplanda pastorat, Vivi-
anne Wetterling. Vivianne 
talar över rubriken ”Maria, 
vem är du?” och handlar om 
judinnan från Nasaret som 
blev utvald av Gud till att 
föda hans son. Anna Holl 
Larsson sjunger Maria-
sånger.
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Frukostcafé för kvinnor 
i Skepplanda

Nästa vecka

storupplaga
Boka din annons senast torsdag

astmaoallergiforbundet.se

Nickel-
allergisk? 
Eller rädd 
att bli?

Bli
medlem
du också


