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Räfsa till kalufsen
och damma av stövlarna

Lördagen den 21 februari 
bjuder vi in till en riktig

och svänger våra lurviga till tonerna av 

Drängarna och DJ Tompa

Tid 21.00 – 02.00
Entré 150:-. Fri entré för matgäster.
Boka bord på 0303-109 70.
Läs mer på www.farshatt.se 

P.S. Cowboyhatt och 
lantlig klädsel skördar extra stora 

framgångar i baren. D.S.

ÄLVÄNGEN. I vanlig 
ordning höll Repsla-
garmuseet öppet för 
sportlovslediga barn.

I dagarna två gick det 
att slå rep tillsammans 
med Bernt Larsson.

En populär aktivitet 
som lockade många 
deltagare.

I snart tio år har Bernt Lars-
son tagit hand om lovlediga 
ungdomar som vill prova på 
att slå rep. Under torsdagen 
och fredagen fanns möjlighe-
ten att göra kompisrep under 
Bernts ledning.

– Denna aktivitet har blivit 
en kär tradition, säger Bernt 
Larsson när lokaltidning-
en hälsar på i Repslagarmu-
seets lokaler på torsdagsför-

middagen.
Han har fullt upp med att 

serva de barn som står i kö 
för att få tillverka sitt kompis-
rep. Materialkostnaden är tio 
kronor och förutom att delta-
garna får behålla sitt rep bjuds 
det även saft och bulle.

– Vi använder oss av lin-
garn i olika färger. Det tvin-
nas och till slut blir det ett 
så kallat kompisrep, förkla-
rar Bernt.

Alboskolans fritids hade 
valt att förlägga ett par 
timmar av dagen på Repsla-
garmuseet, till barnens stora 
förnöjsamhet.

– Riktigt roligt, konstate-
rade Tobias Fransson sam-
tidigt som han visade upp sitt 
nytvinnade rep.

JONAS ANDERSSON

Tillverkning av kompisrep 
på Repslagarmuseet
– Populär sportlovsaktivitet

Bernt Larsson instruerar Thea Jacobsen i repslagningens 
svåra konst.

Tobias Fransson från Alboskolans fritidshem visar stolt upp 
sitt kompisrep. 

Följ med på en resa genom 
tre generationers kvinno-
liv. Romanen Anna, Hanna 
och Johanna är Marianne 
Fredrikssons internationel-
la bestseller som nu äntligen 
dramatiseras i Sverige. Tea-
tern visas i Ale gymnasium 
onsdagen den 25 februari.

Anna, Hanna och Johan-
na är tre generationers kvin-
nor i samma familj och en 
resa mellan tre generatio-
ners kvinnoliv. Berättelsen 
är också en resa i det svens-
ka samhället där människors 
levnadsvillkor utvecklas från 
fattigdom till välstånd. Det 
är en modern klassiker skri-
ven ur ett jämställdhetsper-
spektiv, en stark och gedigen 
historia som är lätt att iden-
tifiera sig med. 

I slutet av 1800-talet föds 
Hanna. Hon växer upp i 
en by där skvaller är främ-
sta informationskällan. När 
Hanna bara är 12 år blir hon 
brutalt våldtagen och som 
en följd av detta gravid. Hon 
stämplas obönhörligen som 
hora men en icke förutsäg-
bar framtid väntar henne. 

Johanna, Hannas yngsta 
dotter, är något av en rebell. 
Hon utbildar sig och blir 
politiskt aktiv. Hon träf-
far en man och efter ett fler-
tal missfall föds Anna. När 
Anna blir vuxen bestäm-
mer hon sig för att skriva 
en bok om släktens kvinnor 
och hon upptäcker att de 
har mer gemensamt än hon 
först trott.

I föreställningen ser vi 
flera välkända skådespela-
re, bland annat Rebecca 
Hayman som vi känner igen 
från tv-serien ”Orka, orka!”, 
inspelad i Nödinge.. 

Marianne Fredriksson 
(1927-2007) författare och 

journalist. Hon började sin 
journalistkarriär på Göte-
borgstidningen och Svens-
ka Dagbladet där hon grun-
dade Idag-sidan. Senare blev 
hon chefredaktör för Allt i 
hemmet och startade tid-
ningarna Vi Föräldrar och 
Allt om mat. Marianne har 
gett ut femton romaner och 
hennes verk finns översatta 
till 47 språk.

Anna, Hanna och Johan-
na (1994) är en av hennes 
mest uppskattade böcker 
och den har varit en best-
seller både i Sverige och ut-
omlands.

Medverkande är Agneta 
Ahlin, Michael Engberg, 
Rebecca Hayman, Lis-
beth Johansson, Veroni-
ca Kurba, Bo G Lyckman 
och Pär Malmström. Regi: 
Judith Hollander. Produk-
tion: Regionteater Väst och 
Riksteatern. Föreställningen 
arrangeras av Teaterfören-
ingen i Ale och ABF.
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Anna, Hanna och Johanna

Romanen Anna, Hanna och Johanna Teatern gestaltas i Ale gymnasium onsdagen den 25 fe-
bruari. Från vänster Veronica Kurba, Rebecca Hayman och Lisbeth Johansson. I bakgrunden 
ses Michael Engberg och Pär Malmström.             Fotograf: Ola Kjelbye

– Tre generationers kvinnoliv skildras i Ale gymnasium

NÖDINGE. Fritidsbar-
nen på Nödingeskolan 
hade verkligen fullt upp 
under sportlovet.

Olika typer av aktivi-
teter erbjöds varje dag.

Höjdpunkten för 
många var ändå inne-
bandyturneringen i Ale 
gymnasium där Neder-
stegården försvarade 
sitt guld från i höstas.

Personalen på Nödingesko-
lans fritidshem hade verkli-
gen gjort sitt yttersta för att 
skapa en lustfylld sportlovs-
vecka för eleverna.
– Vi har ungefär en fjärdedel 
av barnen på plats under 
den här lovveckan, förklarar 
Kerstin Jonsson.
På måndagen spelades det 
bingo, tisdagen var vikt åt 
innebandy, onsdagen erbjöd 
bakning och utelek, torsda-
gen hade korvgrillning på 

programmet och fredagen 
avrundades med filmstund.
– Ett varierat utbud för alla 
smaker, säger Kerstin.
Lokaltidningen fanns på 
plats när innebandyturne-
ringen avgjordes på tisdags-
förmiddagen. Ett 50-tal 
barn, F-3, hade delats in i 

lag där alla mötte alla.
– Vi arrangerade en lik-
nande turnering i höstas och 
det blev väldigt uppskattat. 
Vi tog fram ett vandrings-
pris, som Nederstegården 
lyckades erövra den gången, 
säger Kerstin Jonsson.
Historien skulle upprepa sig. 
Efter många täta och jämna 

matcher stod Nederstegår-
den som slutsegrare igen.
– Såväl deltagare som funk-
tionärer kunde konstatera 
att arrangemanget förlöpt 
som planerat, avslutar Ker-
stin Jonsson.

Aktivt sportlov för Nödingeskolans fritidsbarn
– Nederstegården försvarade innebandyguldet

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Överstegårdens Anton Eliasson tar en välförtjänt klunk 
vatten efter en tät och intensiv innebandymatch.

Denniz Jonasson från klass 
3Ö gör segertecknet efter 
att av sina mål.


