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SVERIGES TRYGGASTE TAK
Vi på Benders vet hur man gör betongtak-
pannor som är lika starka som de är snygga. 
Därför ger vi dig hela 30 års garanti 
Läs mer om garantin på vår hemsida eller 
tala med din återförsäljare. Sedan kan du 
sova garanterat gott under ditt snyggaste, 
tryggaste tak i trettio år framåt. Minst!

BENDERS.SE

TRETTIO ÅR
TAKGARANTI

KUNGÄLVS 
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   -  En lönande 

bekantskap

Benders Palema | svart, tegelröd, röd 59:-/m2

Torsdagen den 7 
april kallade PRO 
Ale Norras frisk-

vårdskommitté till samling 
i Skepplanda bygdegård för 
några timmars trivsam ge-
menskap. Ett 70-tal med-
lemmar mötte upp. Laila 
Haarala hälsade alla välkom-
na och presenterade sedan 
våra underhållare för dagen, 
nämligen populära Lars-
Eric Frendberg och sonen 
Johan Frendberg. Det blev 
ett mycket uppskattat pro-
gram och de båda tolka-
de visor av Nils Ferlin och 
Ewert Taube samt Lasse 
Berghagen, Elvis Presley 
och Gunnar Wiklund. Lars-
Eric bidrog som vanligt med 
ett helt knippe av Kal å Ada 

historier.
Johan Frendberg visade 

sin styrka som vissångare 
med största bravur. Både far 
och son Frendberg har pri-
sats för sina vistolkningar. 
Laila tackade för den fantas-
tiska underhållningen och 
överräckte blommor till tru-
badurerna. 

Sedan var det dags för att 
smaka på den läckra fruktiga 
buffén med exotiska inslag 
som dukats upp för oss. Efter 
information vidtog så den 
med spänning emotsedda 
lotteridragningen. Som van-
ligt fördelade Fru Fortuna de 
uppskattade vinsterna någor-
lunda rättvist. Tack för en 
trevlig eftermiddag!

Stig

Friskvårdsträff i Skepplanda bygdegård

Lars-Eric Frendberg (bilden) 
gästade PRO Ale Norras 
friskvårdsträff i Skepplanda 
bygdegård tillsammans med 
sin son Johan Frendberg.

Arkivbild: Jonas Andersson

Götaälvdalsbygdens SPF-
förening hade påskfest i 
Alegården, Nygård fredagen 
den 8 april. Drygt 120 med-
lemmar hade hörsammat 
inbjudan. Festen inleddes 
med traditionellt påsk-
bord med allt som tillhör. 
Där fanns ”Janssons”, sill, 
köttbullar och äggost och 
mycket annat smått och gott. 
Allt ”hemlagat” av de duk-
tiga damerna i köket. 

Efter maten framförde 
trubaduren Ingvar Örner 
sånger av bland andra Allan 
Edwall, Cornelis Vreeswijk 
och Olle Adolphson. 

Scenen intogs därefter av 
Hobbygänget. De spelade 

upp till dans. I pausen serve-
rades kaffe och kaka. Drag-
ningen på ”årorna” var som 
vanligt mycket populärt. 

Dansen fortsatte därefter 
långt inpå kvällen.

❐❐❐

Stig Larsson från Nygård hade turen att bli en av de första 
till påskbordet.       Foto: Mats Berglund 
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Att hålla masken är konsten
NÖDINGE. Snart blir det 
maskteater i Ale gym-
nasium.

"Parfymen – en mör-
dares historia" har pre-
miär 30 april.

Det är slutproduktion 
för sex elever i vid det 
estetiska programmet.

Den franska boken som ut-
spelar sig under upplysning-
ens 1700-tal har inte spelats 
som teater tidigare, men finns 
däremot på film. Berättelsen 
om Grenouville är gripande. 
Han är född utan doft, men 
har istället begåvats med ett 
luktsinne som ingen annan 
har. Hans livsmål är att bli 

parfymör och skapa sin egen 
parfym.

– Manuset innehåller 36 
roller och eftersom vi är 
fem skådespelare blir det sju 
masker per person. Trots att 
det är så många olika roller 
har alla sin speciella och unika 
karaktär, säger Lisa Svens-
son, en av skådespelarna.

– Det roliga är att alla 
spelar Greouville någon gång 
under pjäsen.

Eleverna är minst sagt fas-
cinerade av dramat. De har 
gått på djupet och känner en 
enormt stor passion.

– Vad är det som gör en 
männsika? Är det vad vi ser, 
hör eller känner doften av? 
frågar Angelika Przybyl.

Det har inte bara hand-
lat om att repetera repliker. 
Mask, kostym och rekvisita 
skapas också av eleverna.

– Den här formen av halv 
mask bygger, som comme-
dia alltid gör, väldigt mycket 
på improvisation. Ingen fö-
reställning kommer att vara 
den andra lik, säger Yolanda 
Mäkelä som sköter mycket av 
det praktiska.

Fyra kvällsföreställningar 
är inbokade och ensemblen 
poängterar att den är avsedd 
för en vuxen publik. Mer in-
formation ges via Ale gymna-
siums hemsida.

Det väntas un-
derhållande 
maskteater när 
en grupp es-
tettreor sätter 
upp "Parfy-
men – en mör-
dares histo-
ria" i regi av 
Eva Garting-
er. Här visar 
Lisa Svensson, 
Angelika Przy-
byl och Marlin 
Ahleinius upp 
sina favorit-
masker.

– Esteterna i Ale gymnasium antar utmaningen
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