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RESOR I EUROPA 2010

www.olvemarks.se
040-668 05 00 eller närmaste resebyrå

Rekordmånga bussresor 
i Europa! Från 895:-* 
Upp till 500 kr rabatt – boka senast 19/1
  Anslutningar från 120 orter. *Prisexempel 11/11 2010 Prag Weekend 4d från Malmö med avdragen boka-tidigt-rabatt.

2010 ÅRS
KATALOG
UTE NU!
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14 LÄNDER.

Premiärdags för Ale Teatersällskap
På lördag är det premiär för Ale Teatersällskaps fiskefars ”Mammas Gossar” i Skepplanda 
bygdegård.

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Välkommen Nödinge kyrka
söndagen den 17 januari kl. 11.00 Vi avtackar vår kantor Anna 
Holl Larsson och kyrkvärd Inger Svensson.
Kaffe i församlingshemmet efter gudstjänsten.

Välkommen på gudstjänst
Onsdagen den 13 januari
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

Torsdagen den 14 januari
18.00 Surte kyrka Mässa R Bäck

17 januari 2:a ef Trettondag jul
11.00 Nödinge kyrka Mässa R Bäck Kyrkkaffe. Avtackning av 
Anna Holl Larsson och Inger Svensson.

Onsdagen den 20 januari
11.00 Trollevik Gudstjänst R Bäck
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén

Torsdagen den 21 januari
18.00 Surte kyrka Mässa R Bäck

24 januari 3:e ef Trettondag jul
11.00 Surte kyrka Ekumenisk gudstjänst H Hultén
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst H Hultén
17.00 Nödinge kyrka Taizémässa H Hultén

Onsdagen den 27 januari
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén

Torsdagen den 28 januari
18.00 Surte kyrka Mässa R Bäck Välkomna!

Surte ”Grå villan” 031-980047
Tisdag 19 jan
14.00-18.00 Öppet hus för skol-
barn från 6 år. Var med i vår nya  
barnkör. Övar ca 15.00.
Fredag 22 jan
10.00-13.00 Vuxen-barn

Bohus ”Kyrkans hus” 031-981015
Måndag 18 jan 15.00-17.30 
Miniorer 6-9 år
Tisd 19 jan
10.30-13.30 Vuxen-barn
Onsdag 20 jan
13.00-16.00 Vuxen-baby (0-1 år)

Nödinge församlingshem 
0303-97237
Måndag 18 jan
10.00-13.00 Vuxen-barn
Torsdag 21 jan
14.00-18.00 Öppet hus för 
skolbarn 6-14 år, musik, lek och 
samlingar.
Fredag 22 jan
10.00-13.00 Vuxen-barn

Ungdomsverksamheten Surte grå 
villan torsdag 21 jan kl 18.30.

Ungdomskväll 18+ Surte grå 
villan har öppet måndagar 18-22

Terminstart för vår verksamhet

Välkomna!

Tiden läker alla sår, 
säger man och 
kanske har dom rätt. 

Efter en tid så gör såret 
inte längre så ont. Men det 
lämnar alltid ett ärr efter sig, 
som en påminnelse om av 
vad som hände. Och varje 
gång du ser eller känner 
ärret så påminns du om vad 
som orsakat det, och du 
upplever smärtan igen. Såret 
efter Börje börjar så sakteli-
ga läkas men ärret finns där 
för alltid. Varje dag påminds 
vi om vad vi har förlorat. En 
kär vän, en tröstare, en in-
telligent lustigkurre med 
en oefterhärmlig svada men 
med många sanningar i sitt 
ordval, väl kamouflerat i sina 
lustiga ordvändningar.

Du käre son, make, far 
och vän kommer alltid att 
fattas oss. Din glädje, din 
uppfinningsrikedom i både 
manustexter, musik och 
medmänsklighet. Vi minns 
gärna alla skratt vi haft till-
sammans, alla gånger vi haft 
skaparlust när pennan löpt 
lätt, men även de gånger 
skapartorka när vi ändå haft 
vansinnigt roligt.

Börje kom till oss i Ale 
Teatersällskap 1992, genom 
att Spelmanslaget Kafferast 
tillfrågades om de ville med-

verka i ”Som dansen går”, 
ett bygdespel av Martin 
Rossing. Kafferast skulle 
spela till dans och lite i 
pausen var det tänkt. Men 
Martin kom på andra tankar 
och musikerna införlivades i 
skådespelet. Börje blev min 
försupne make och fick visa 
prov på sin genialitet genom 
att spela en karaktär som låg 
så långt ifrån hans egen per-
sonlighet. 

Vi hade tid att prat en 
hel del mellan våra entréer. 
Det var då och där Börje 
uttryckte sin önskan om att 
få skriva manus och även stå 
på scenen. Birgitta Anders-
son och jag hade då skrivit 
teatermanus till Ale Teater-
sällskap sedan 1986 och vi 
tyckte att en man i vårt team 
skulle ge oss en dimension 
extra.

Även om Börje uppfat-
tades som rolig och lätt så 
hade han ett härligt djup 
i sin person som också 
avspeglade sig i texterna. 
Samarbetet gick smärtfritt 
från Birgittas sida, men 
stackars Börje fick lära sig 
att både bli kritiserad och 
bejublad av oss två tjejer, för 
det är väl så man beter sig 
mot syskon? Ja, för så var 
det. Gittan och jag hade fått 

en brorsa!
Vi fick låna honom i 17 

år, vilket vi är oerhört tack-
samma för. Men vi hade 
gärna sett att det hade varat 
i 50 år till. 

Det är inte många män-
niskor som vi träffar under 
vårt liv, som vi bara kan säga 
goda saker om. Börje var en 
sådan människa. God i hjär-
tat och go i hôvet. Han fick 
alltid den som mådde dåligt 
att skratta och må bättre.

Älskade Börje. Om det 
tändes en stjärna på himlen 
varje gång som vi tänker på 
dig, så skulle natten vara lju-
sare än dagen.

Tina Friis Hallberg
Ale Teatersällskap 

Till minne av Börje Johansson

Livsruna över en älskad vän

Börje Johansson. 
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SKEPPLANDA. På lördag 
är det urpremiär för 
”Mammas gossar”.

Ale Teatersällskaps 
fiskefars lär med all 
sannolikhet bli utsåld.

– Det är i alla fall 
vår förhoppning, säger 
veteranen Göran 
Antonsson.

Repetitionerna är inne i 
sitt slutskede. Det har övats 
febrilt den senaste veckan och 
på torsdag stundar genrep i 
Skepplanda bygdegård, där 
även premiärföreställningen 

äger rum.
– Vi spelar två lördagar 

på hemmaplan i Skepp-
landa innan vi flyttar ner till 
Nödinge och ger ytterligare 
fyra föreställningar, lördag-
söndag i slutet av januari och 
början av februari, förklarar 
Göran Antonsson.

Själv känner han sig lugn 
inför premiären och tycker 
att repetitionerna har flutit 
på bra.

– Alla är friska och krya 
som läget är nu. Jag vill påstå 
att vi ligger i fas. Det som 
behöver finslipas är musiken 
och de texter som  har till-

kommit, säger Göran.
Är all rekvisita på plats?
– Ja, husen är uppbyggda 

och vad det gäller den biten 
finns inget mer att önska.

Har du någon koll på 
biljettförsäljningen?

– Inte till hundra procent, 
men telefonen har ringt en 
hel del och förhoppningsvis 
ska ”Mammas Gossar” till-
tala många alebor, avslutar 
Göran Antonsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


