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Nolängens IP 11/4 Kl. 12.00–16.00
Pris: 50:-/vuxen, 20:-/barn
inklusive dryck och mat

Arrangör: Nols IK Herrsenior

Påskafton
Poängpromenad 

Fiskdamm
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Fotboll  Bordtennis
Handboll  Gymnastik

1948

Välkomna!

Påskafton

Påskpromenad
Påskdagen

 Start kl. 11.00-12.30
 Kiosken är öppen

Påskeld vid Forsvallen  

20.00
Serveringen öppen

Järngänget som ser till att hålla bingotraditionen vid 
liv i Älvängen. Ragne Dahlberg, Leif Dahlberg, Rolf Lär-
jestedt, Kjell-Åke Kjellberg och Einar Löfgren stod sin 
vana trogen och hälsade välkommen i klubbstugan på 
Älvevi när Älvängens IK bjöd in till vårens första bing-
opromenad i söndags. Nästa promenad äger rum på an-
nandag påsk och sedan ytterligare två söndagar i april.

Foto: Jonas Andersson

Bingotraditionen hålls vid liv

Välkomna till 

Nol IK:s årliga 
påskfirande

Vi har lotteri, kaffe, fiskdamm, varmkorv.

Kl 19.30 TÄNDER VI ELDEN

Kl 21.00 SKJUTER VI FYRVERKERIER

Kl 21.30 AVSLUTAR VI

Stöd barn & ungdom i Nol IK, 
bli stödmedlem du med!

Påskafton 11/4
på

Nolängens IP  
kl 19-21.30

I samarbete med SISU

NÖDINGE. Ronny Eriks-
son är på turné igen.

Denna gång är han 
rasande.

Rasande rolig.

Det är fullsatt i Ale gymna-
siums teatersalong. Tack för 
det. Ronny Eriksson, en av 
landets roligaste norrlän-
ningar, är nämligen på sitt 
alldra bästa humör.

I sin föreställning Rum för 
rasande balanserar han per-
fekt mellan satir och komik. 
Välrepeterade slagdängor åt 
politiker och styrande varie-
ras med spontana påhopp.

Det blir höga skratt från 
början till slut.

– Ett skratt förlänger livet, 
men har vi verkligen råd med 
det i dessa finanstider, säger 
Ronny och ler lite snett.

I nästa stund ondgör han 
sig lite över dagens nya feno-
men, blogg. Att blogga är att 
skriva dagbok på nätet, något 
som Ronny inte kan förstå att 

man vill göra.
– Vad är det som har hänt 

med den klassiska dagbo-
ken, den med ett litet häng-
lås? Den fick absolut ingen 
läsa. Man gömde nyckeln i 
en kommun och dagboken 
i en annan, men nu skriver 
ungdomarna på nätet för att 
alla ska kunna läsa hur de mår. 
Det stämmer inte. Den där 
Blondinbellan tror jag inte 
mycket på.

Maud får ta
Maud Olofsson är en annan 
dam som får ta emot mycket 
i Ronny Erikssons föreställ-
ning. Omsvängningen i kärn-
kraftfrågan tycker han är häp-
nadsväckande.

– Vi är fortfarande emot, 
men vi ser gärna att det byggs 
fler. Ju fler vi har ju fler kan vi 
avverka en vacker dag. Vi har 
varit emot i 30 år, men det har 
inte hänt något trots våra pro-
tester så nu är det bättre att 
bygga fler. Då får vi avverka 

fler när det väl blir så, ironi-
serar Ronny över centerpar-
tiets minister.

LO-basen, Wanja 
Lundby-Wedin, kommer 
inte heller undan.

– Antingen var hon med 
och fattade inte beslutet eller 
så var hon inte med och fatta-
de beslutet. Det är ju lika illa, 
menar Ronny.

Direktörer med frikostiga 

villkor, trots dåliga resultat är 
han riktigt förbannad på.

– Hur kan bonus bli ak-
tuellt när företaget går med 
förlust. Det är mer rimligt att 
Fonus blir inkopplade, säger 
han.

En rasande rolig Ronny

Ronny Eriksson är rasande rolig i sin senaste föreställning.

Ronny Eriksson är riktigt vass i sin 
föreställning Rum för rasande. Alla 
får smaka på sleven.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

PÅSKFIRANDE
med påskbrasa

vid Lödöse museum

Brasan tänds 20.00
Fyrverkeri 21.30

LN IK:s ungdomar säljer korv & hamburgare 
Lotterier och kaffe

Välkomna!

Nygård/Lödöse Intresseförening
Sponsorer: Alf Gill Transport, Erik Svetsare, Jack Midhage, 

Lenda Fastigheter, Vallby Byggvaror


