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ÄLVÄNGEN. Han är 
killen som föddes med 
en envis CP-skada.

Jonas Helgesson har 
gjort det många skulle 
kalla omöjligt – prata, 
gå, köra bil och mycket 
mer.

Måndagen den 28 
mars föreläser Jonas 
i Smyrnakyrkan, 
Älvängen.

Statens folkhälsoinstitut har 
ett utifrån Nationell strategi 
för ett utvecklat föräldra-
stöd initierat tio nationella 
pilotprojekt. Ett av dessa 
är ” Föräldrastöd från A till 
Ö” – en samverkan mellan 
Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö. Som ett 
led i detta arrangeras en före-
läsningsserie i Ale kommun, 
som vänder sig till föräldrar 
som har barn i åldern 0-18 år.

Motivation – en injektion 
av hopp och tro på livet och 
framtiden! Det är rubriken 
för föräldrakvällen i Smyrna-
kyrkan måndagen den 28 
mars.

– Jag hoppas och tror att 
vi ska kunna fylla kyrkan 
med besökare. Jag kan varmt 
rekommendera Jonas Hel-

gessons föreläsning. Att 
lyssna till honom är på alla 
sätt berikande, säger Sol-
veig Markebo Sanders-
son, församlingspedagog i 
Starrkärr-Kilanda försam-
ling, som står som värd för 
arrangemanget tillsammans 
med Ale kommun, Rådet för 
Hälsa och trygghet samt Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

Jonas Helgesson är en 
mycket uppskattad förelä-
sare, som kan konsten att 

beröra sin publik. Han växlar 
hejdlöst mellan galghumor 
och gravallvar. Med många 
känslor beskriver Jonas sitt 
liv och sin vardag med en 
oemotståndlig värme och är 
samtidigt knivskarpt tydlig 
i frågor om människovärde, 
fördomar och vad som 
egentligen är normalt.

JONAS ANDERSSON

Växlar mellan galghumor och gravallvar
– Jonas Helgesson föreläser i Smyrnakyrkan

Måndagen den 28 mars blir det föräldrakväll i Smyrnakyr-
kan, Älvängen, då Jonas Helgesson föreläser om motivation.

SKEPPLANDA. Minns 
ni bygdespelet ”Som 
dansen går” från 1992?

Lördagen den 2 april 
kommer föreställningen 
att visas i storbildsfor-
mat i Skepplanda byg-
degård.

– Det blir en nostalgi-
tripp, säger initiativta-
garen Kent Carlsson.

I samarrangemang med Skepp-
landa Bygdegårdsförening har 
Skepplanda Hembygdsför-
ening bestämt sig för att visa 
Martin Rossings mästerverk 
från tidigt 90-tal. Handlingen i 
”Som dansen går” byggdes upp 
kring händelser som inträf-

fade i Skepplanda med omnejd 
under 1800-talet.

– Jag minns att vi fram-
förde bygdespelet under några 
underbara försommarveckor 
1992 och 93, berättar Kent 
Carlsson, som själv var pro-
ducent och som spelade den 
bestämda kyrkoherden.

– Det var en uppskattad och 
välbesökt föreställning som 
Aleborna nu får chansen att 
återuppleva.

Spelmanslaget Kafferast 
kommer att finnas på plats i 
bygdegården den aktuella lör-
dagen för att spela några av de 
gamla sångerna som var med i 
föreställningen.

– Vi kommer att ha fri entré. 

Sedan ordnar vi med kaffeser-
vering för besökarna. Det kan 
bli en riktig festlig lördagskväll, 
avslutar Kent Carlsson.

JONAS ANDERSSON

Dansen går igen i Skepplanda bygdegård
– Filmvisning i storbildsformat

Kent Carlsson står som värd 
för den filmkväll som plane-
ras i Skepplanda bygdegård 
lördagen den 2 april.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

LÖRDAG 26 Mars 
Kl 21.00

KOMMANDE UNDERHÅLLNING

Live at: 

trubadur/rockshow

& PAT STAFF 
On stage:

ÄLVÄNGEN. Söndagen den 10 april är det 
vernissage för den årliga teckningstävlingen 
på temat Ivar Arosenius. Ett flertal klasser i 
kommunen deltar med underbara teckning-
ar inspirerad av Älvängens största konstnär 
genom tiderna.

Denna tävling har blivit en återkommande 
tradition och precis som föregående år så ställs 
ett flertal färgglada och roliga teckningar ut. 
Naturligtvis hittar vi både Lillan och Katten 
i ett otal olika skepnader, men även fria kom-
positioner tydligt inspirerade av Ivar Arose-
nius. Barnen verkar ha haft riktigt roligt när 
de har målat. Undrar om vi inte bland dessa 
talangfulla elever kan hitta kommunens nästa 
stora konstnär?

Det går att rösta på teckningarna på museet 
ända fram till den 27 april.

Priset, som är 1000 kronor för det vinnande 
bidraget, går till klassen att göra något trev-
ligt för. Konstnären själv får ett fint diplom 

med en Aroseniusreproduktion samt att det 
vinnande bidraget kan komma att användas 
som affisch. Vinnarna presenteras på Arose-
niusdagen – museets stora lekdag den 1 maj.

❐❐❐

Söndagen den 10 april är det vernissage för 
teckningstävlingen på temat Ivar Arosenius.
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