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En vecka före Jesu sista 
påsk på jorden samla-
des många olika män-

niskor för att fira högtid i 
Jerusalem. Förutom Jesus 
och hans lärljungar hade 
många kommit dit, som be-
hövde hans hjälp för sjuk-
domar och andra bekym-
mer. Fariseerna var också 
där, avundsjuka som vanligt, 
för folk sprang från dem till 
Jesus.

Men några som var 
där för att tillbe Gud, var 
greker. De sökte upp Filip-

pos, en av lärljungarna och 
sade: ”Herre, vi vill gärna 
se Jesus”. Filippos gick och 
talade om det för Andreas 
och de två gick vidare med 
sitt ärende till Jesus. Och 
vad har Jesus att säga till 
människor såväl på den tiden 
som till oss som lever 2000 
år senare?

”Gud vill  att alla män-
niskor ska räddas.” Vad stort 
att det uppdraget ännu finns 
kvar för alla som idag vill 
visa människor, som idag är 
sökare, till Jesus.

Herre till dig får jag 
lämna allt som vill tynga min 
själ. Du lovat att bördorna 
bära, du lovat att själv vandra 
med. Din närhet är nog, för 
jag vet att du dog för att jag 
skulle leva och ha allt.

Varje dag, o jag ber, varje 
stund du mig ger vill jag 
vandra den väg du befallt. 
(Sv.Ps. 758:2)

För Elimförsamlingen, Alafors
Maj-Britt Jigfelt 

ÄLVÄNGEN. Med start 
den 21 februari och en 
månad framåt sker det 
konstutställning på 
Repslagarmuseet med 
Ulla Jakobsson och 
Carina Franzén.

Mor och dotter bjuder 
in oss till akvarellens 
och akrylens underbara 
värld med naturen, 
djuren och blommorna 
som förebild. 

Med färg och detal-
jer tolkar de naturen på 
sitt eget speciella sätt. 
De experimenterar lek-
fullt med akryl och 
akvarell. 

Mor och dotter har ett stort 
gemensamt intresse i måleriet. 
Som de själva utrycker:

”Att tillsammans måla och 
inspirera varandra ger så otro-
ligt mycket kreativt tillbaka. 
Att kunna beskriva omgiv-
ningen med ord och färg är en 
gåva. Med penseln i handen 
fångar vi ögonblicket! Ljus 
o mörker, mellanrum, stäm-
ningar, stenar, djurens uttryck 
och växtkraft mm.

Allt med färg och form är 
underbart!”

Ulla Jakobsson en göte-
borgska som numera är bosatt 
i Kungälv. Sitt intresse för 
måleriet fick hon från sin 
far som ofta satt vid staffliet. 
Ulla som är självlärd har tidi-
gare arbetat som bland annat 
dekoratör innan hon blev pen-
sionär sommaren 2009. Ulla 
har genom året haft en del 
utställningar och även hållit 
en del kurser i måleri och text-
ning. Senaste separatutställ-
ning hade hon på Galleri 64 i 
Kungälv, dotterns galleri. Där 
hade hon även kurser ihop 
med Carina i måleriets fantas-
tiska värld. 

Carina Franzén: När 
mamma målade satt Carina 
ofta bredvid och tittade på. 
Det väckte hennes intresse för 
måleri och redan som mycket 
liten ritade hon nästa jämnt. 
Tecknandet och så småningom 
även måleriet blev mer seri-
öst. Efter skolan började hon 
arbeta inom den grafiska bran-
schen där hon hade stor nytta 
av sin begåvning.

När hon 2004 blev arbets-
lös, öppnade hon ett Galleri 
och presentbutik i Kungälv. 
Förutom det hon själv pro-
ducerade i form av fina pre-
senter, tavlor, kort och målade 
barnmöbler med mera hyrde 

Carina ut väggarna i galleriet 
till konstnärer, samt anord-
nade utställningar. Okto-
ber 2008 valde hon att lägga 
ner sin butik. Hon har efter 
det arbetat med bland annat 
modellsnickeri. Carina har 
deltagit i ett flertal utställ-
ningar, exempelvis på Galleri 
Fenix i Göteborg.

Är ni intresserade att prova 

på? Repslagarmuseet erbjuder 
prova på-dag söndagen den 28 
februari i akvarell och akryl. 
Fri entré, men materialkost-
nad tillkommer.

Vernissage söndagen den 
21 februari. Invigningstalare 
är Tore Berghamn, vice ord-
förande i Utbildning- och 
kultur.
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Måla é livet!
– Konstutställning på Repslagarmuseet

Ulla Jakobsson ställer ut vackra konstverk på Repslagarmu-
seet i Älvängen…

…tillsammans med dottern Carina Franzén. Invigning sker 
söndagen den 21 februari.
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Nols kyrka
Familjegudstjänst 

14 februari kl 17.00
Tema: Ett litet frö...

Premiär för 
barnkören gNola!
Enkelt kvällsmål 

efter gudstjänsten.
Välkomna!

Starrkärrs församlingshem
Förmiddagscafé

torsdagen den 18 februari
10.00-12.00

Den längsta resan är inåt 
- en pilgrimsvandring för tanken
Emeeli Ritni, från Nol visar bilder
och samtalar med oss utifrån en 

vandring på Dag Hammarskjöldsleden.

Betraktelse

Vi vill gärna se Jesus

SPF Skepplanda-Hålanda 
har den 28 januari avhål-
lit ordinarie årsmöte med 
i stort set sedvanligt pro-
gram.

Efter parentationen hölls 
årsmötesförhandlingar där 
Bengt Englund valdes till 
ordförande för ännu ett år, 
Åke Larsson till kassör, 
Gunvor Ljunggren till se-
kreterare. Övriga i styrel-
sen: Kurt Gerke, Laila Jo-
hansson, Bengt Frössling, 
Rolf Ivarsson samt nyval 
av Rosmarie Johannesson 
och Olle Magnusson.

Greta och Göte Johans-
son från Vänersborg under-
hölls oss med ett reseminne. 
Bilder från Sydafrika visades. 

Oh, vad vi längtade dit!
Det avslutades som van-

ligt med lotteridragning och 
ut i det kalla vädret med för-

hoppning att 2010 skall föra 
allt gott med sig för oss och 
för SPF.

Bengt Englund

Englund kvar som SPF-ordförande

Bengt Englund fortsätter att svinga ordförandeklubban i 
SPF Skepplanda-Hålanda.          Arkivbild: Jonas Andersson

NÖDINGE. – Underbart!
Så sammanfattade 

regissör Tina Friis 
Hallberg framställan-
det och responsen av 
Ale Teatersällskaps 
fiskefars ”Mammas 
Gossar”.

Den sista av sex 
föreställningar visades 
i Ale gymnasium i sön-
dags.

Ale Teatersällskap har en 
trogen publik. Efter två 
framträdanden på hemmap-
lan i Skepplanda bygdegård 
flyttade ensemblen ner till 
Ale gymnasium för ytterli-
gare fyra föreställningar.

– Vi är väldigt nöjda med 
publiktillströmningen. Vi har 
haft ungefär 200 personer på 
läktaren i Ale gymnasium 
varje gång. Det var aningen 
mindre i söndags,  men totalt 
sett måste vi säga att det har 
varit en puliksuccé, säger 
Tina Friis Hallberg.

Vad har ni fått för reak-
tioner?

– Många har kommit fram 
och tyckt att farsen både 
varit hjärtlig och rolig. Det 
är omdömen som värmer, 
säger Tina.

Vad är du mest nöjd 
med?

– Att våra grabbar, som 

hade stora roller allihop, 
gjorde det så bra. Många 
spelade karaktärer som de 
inte gjort tidigare.

Kunde ni genomföra 
alla föreställningar som 
planerat?

– Ja, alla aktörer var friska 
och därför kunde vi köra 
programenligt. Det var bara 
Jan-Erik Alfredsson som 
var lite hes på slutet, men det 
gick bra ändå.

Vad händer med Ale 
Teatersällskap nu?

– Första ska vi hämta andan 
efter en intensiv period. 
Sedan vet jag att det yngre 
gardet i sällskapet gärna ser 
en fortsättning på ”Mammas 
Gossar”. För egen del fun-

derar jag på att förverkliga 
drömmen om att göra en 
musikal. Jag har samtalat 
med Robert Andersson i 
No Tjafs som verkligen har 
musiken i blodet. Det gäller 
bara att få till en  bra story. Vi 
får se vad det kan bli av det.

Har du några slutord gäl-
lande ”Mammas Gossar”?

– Det skulle vara att publi-
ken har varit helt fantastisk, 
utan den är vi inte någon-
ting. Sedan vill jag berömma 
alla medlemmar i Ale Teater-
sällskap som tar till sig regin 
på ett utomordentligt sätt. 
Det finns helt enkelt inga 
som dom, avslutar Tina Friis 
Hallberg.

JONAS ANDERSSON

Publiksuccé för ”Mammas Gossar” 
– Och nu planeras det för musikal

I söndags spelade Ale Teatersällskap den sista av totalt sex 
föreställningar av fiskefarsen ”Mammas Gossar”. 

Arkivbild: Jonas Andersson


