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Framgångarna började 
redan förra sommaren då 
Jeff bland annat kom tvåa 
på en Nordea Tour-tävling, 
sexa på en European Chal-
lenge Tour-tävling, och fyra 
på European Amatuer, vilket 
i slutändan ledde till att han 
följde i Rikard Karlbergs 
fotspår och vann Sveriges 
Juniorranking för killar upp 
till 21 år för 2010. 

I och med sommarens 
prestationer blev Jeff även 
uttagen till att representera 
Sverige i VM 2010 där han, 
även om spelet inte stämde, 
lärde sig mycket om vart han 
står som golfare just nu.

– Att bli uttagen som en 

av tre som fick representera 
Sverige i VM var en otrolig 
motivationshöjare för mig. 
Jag kände efter sommaren att 
jag hade mycket mer poten-
tial än jag trott innan och att 
få spela VM gjorde nog att 
jag insåg det lite mer och att 
jag fick mer självförtroende, 
säger Jeff Karlsson.

– Spelet under VM var en 
besvikelse men allt jag fick 
med mig därifrån har defi-
nitivt hjälpt mig utvecklas 
ytterligare som golfspelare. 
Istället för att grubbla över 
hur bra jag är och hur långt 
jag kan nå känner jag nu istäl-
let att jag hör hemma bland 
de bästa amatörerna i världen 
och att mitt spel har såpass 
mycket potential att om jag 
fortsätter vara disciplinerad 
så kan det räcka väldigt långt.

Spelet fortsatte att gå bra 
även efter sommaren då Jeff 
åkte tillbaka till USA för att 
påbörja sin tredje college-
säsong på Kennesaw State 
University. Han började med 
att vinna första tävlingen för 
säsongen och därmed för-
svara sin titel från året därpå, 
och därefter har det blivit 
ytterligare två vinster varav 
båda kom nu i våras. 

– Jag har haft en väldigt 
stabil säsong det här året på 
college så det känns skönt att 
spelet håller i sig och att jag 
fortsätter utvecklas. Palmer 
Cup känns lite som ett kvitto 
på det, säger Jeff. 

Stabilt spel
Inklusive de tre vinsterna så 
har Jeff kommit topp tre i 6 av 
de 9 tävlingar han har spelat 
under collegesäsongen. Han 
har bara slutat utanför topp 
10 en gång i år och det stabila 
spelet har lett till att han nu 
är rankad inom topp 10 på 
collegerankingen i USA med 
en snittscore på 70.5 slag 

över 27 rundor. Detta utan 
den senaste vinsten inräknad, 
som kom samma dag som 
Palmer Cup-uttagningen.

Det stabila spelet under 
2010 ledde till att Jeff blev 
utnämnd till Årets Göte-
borgsgolfare 2010 för pojkar 
upp till 21 år, där Rikard 
Karlberg, Ale GK, även fick 
utnämningen på herrsidan.

– Jag har förvisso ett år 
kvar på college, men jag 
längtar redan efter att få 
spela professionellt. Det 
är otroligt motiverande att 
ha Rikard att jaga vilket jag 
alltid har gjort sen jag bör-
jade, säger Jeff med lite lätt 
skratt i tonen.

– Att se Rikards fram-
gångar och att ha en nära 
vän som har fått ett interna-
tionellt genombrott som han 
har är en riktig morot och jag 
hoppas vi båda kan spela på 
touren tillsammans efter att 
jag blir proffs.

Full satsning på proffsli-
vet väntar, men först Palmer 
Cup och ytterligare ett år på 
amatörsidan där Jeff hoppas 
kunna ta ytterligare titlar. 
Det verkar inte vara någon 
tvekan om att han har viljan 
och potentialen. Så det känns 
mer som en tidsfråga än 
något annat innan Ale Golf-
klubb har sitt nästa inter-
nationella genombrott på 
proffstouren.

FOTNOT. Palmer Cup spelas 9-11 
juni på The Stanwich Club i Con-
necticut, USA, där USA för närva-
rande leder statistiken med 7-6-1.

Jeff Karlsson representerar 
Europa i Palmer Cup
– Alegolfaren en av världens bästa amatörer

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett lyckosamt 2010 ledde till att Jeff Karlsson (t h) blev utnämnd till Årets Göteborgsgolfa-
re för pojkar upp till 21 år. Rikard Karlberg, också han från Ale GK, fick utnämningen på herr-
sidan.

ALVHEM. Onsdagen 
den 20 april blev Jeff 
Karlsson från Älvängen 
och Ale GK utnämnd till 
en av åtta spelare som 
kommer att represen-
tera Europa i en match 
mot USA för amatörer, 
där formatet efterliknar 
det av Ryder Cup.

Palmer Cup startades 
1997 då Arnold Palmer 
blev tillfrågad att vara 
värd för tävlingen och 
sen dess har världs-
stjärnor som Luke 
Donald, Rory Sabbatini, 
Lucas Glover, Dustin 
Johnson och Graeme 
McDowell med flera del-
tagit. 

– Jag hade hoppats 
väldigt hårt på att få 
spela Palmer Cup i år 
med tanke på att jag 
har haft ett bra år, så 
det känns otroligt kul 
att bli uttagen. Att 
spela för landslaget 
är en sak men att få 
spela för Europa känns 
väldigt speciellt, säger 
Jeff.

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

HÅLL ETT 
VAKANDE ÖGA!
Övervaka butiken, kontoret, hemmet eller varför inte båten  
eller sommarhuset. Allt via internet och mobilen, från alla delar 
av världen. 

Vi har larmpaket till bra priser!

FRÅN

179:-
Gäller privat. 
Kamera tillkommer

För företag/butiker 
från 295:-/mån  
inklusive kamera.

/mån

För mer info – ring oss. 
Ola Johansson  031-757 81 01

Per Johannesson 031-757 81 02 
www.intellisight.se

TRYGGA  

DITT HEM INNAN 

SEMESTERN!
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FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
IF Väster – Lilla Edet 4-2 (1-1)
Mål LEIF: Marcus Olsson, Jonathan 
Gustafsson.

Ahlafors IF – Fässbergs IF 0-0
Matchens kurrar: Johan Elving 3, 
Rikard Nylander 2, Jihad Nashabat 1.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Bosna 1-1 (0-0)
Mål L/N: Självmål.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Vardar/Makedonija 
2-3
Mål ÄIK: Anton Sahlback-Nilsson, 
Niklas Ahlbom.
Matchens kurrar: Niklas Ahlbom 3, 
Axel Lindergren 2, Anton Sahlback-
Nilsson 1.

Division 6 Alingsås
Långared – Alvhem 6-1 (2-0)
Mål AIK: Emanuel Stensson.

Division 6 D Göteborg
Bosna – Nol 1-0 (0-0) 
Hyppeln – Nödinge 0-0

Division 7 D Göteborg
Gothenburg Celtic FC – Surte 
ISFK 2-1 (1-0)
Mål SIS: Vernes Krak
Matchens kurrar: Martin Melander 3, 
Martin Hallberg 2, Vernes Krak 1.

Backatorp – Bohus 1-1 (1-1)
Mål BIF: Fredrik Bergestig.

Division 2 V Götaland, damer
Skepplanda – Derome 0-6 (0-2)

Division 4 A Göteborg
Askim – Ahlafors 2-0
Hisingsbacka – Älvängen 2-3
Mål ÄIK: Jennie Hedberg 2, Elin 
Rautio.

BRIDGE
Vid säsongens sista partävling i 
Alvhem deltog 10 par. Medel var 108 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson 145 
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           131
3. Åke Wänström/Conny Törnberg 121 
4. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson  111
5. Nils Lindström/Göte Olsson       108

Tors 5/5 kl 19.00
Surte IP

Surte – Sparta

Fre 6/5 kl 18.30
Jennylund

Bohus – Diseröd

Fre 6/5 kl 19.00
Älvevi

ÄIK dam – 
Fräntorp/QIF

Sön 8/5 kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – GFF

Sön 8/5 kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Nol

FOTBOLL I ALE

ALAFORS. – Det ska 
vara oerhört svårt 
att vinna på Sjövallen 
i år, lovade Ahlafors 
IF:s årsfärske tränare, 
Lars-Gunnar Hermans-
son före avspark.

Det blev det också – 
för båda lagen.

Antalet målchanser 
fick plats på en hand. 

Det var två obesegrade lag 
som stångades på Sjövallen 
i fredagskväll och båda lagen 
är fortfarande utan förluster. 
Fässberg har startat säsongen 
strålande med seger över IFK 
Uddevalla och IF Väster. AIF 
vann hemmapremiären över 
S k ä r h a m n 
och spelade 
sedan oav-
gjort borta 
mot IFK 
Åmål.

De gul-
svarta visade återigen att de 
inte har några planer på att 
äga boll och etablera tryck 
på offensiv planhalva. Istället 
låter de motståndarna styra 
spelet. Målet är att erövra 
boll i rätt läge och ställa 
om snabbt. Det kan mycket 
väl bli ett framgångsrecept 
längre fram i serien, men för 
tillfället bemästrar inte Ahla-
fors IF hela matchplanen.

Fässberg har mycket boll, 

men skapar inte mer än ett 
par målchanser. Det gul-
svarta försvaret är ramstarkt 
och bjuder inte på någonting. 
Efter paus fick hemmapubli-
ken återse Peter Antonsson 
på en kant. Med Antonssons 
rappa steg och målhunger 
får AIF:s kontringsspel en 
ny dimension. Konturerna 
av detta kunde vi se i slutet 
av matchen mot Fässberg. 
Det resulterade tyvärr inte i 
någon fullträff, men det var 
en synnerligen nöjd Lars-
Gunnar Hermansson som 
log mot pressen efter slutsig-
nalen.

– Vilken moral det här 
laget har, jag har aldrig sett 
något liknande!

Tro l ig t -
vis såg han 
det som alla 
andra såg, 
att Fässberg 
som fot-
bollslag var 

betydligt vassare och mer 
komplett, men att Ahlafors 
med inställning och kamp-
vilja ändå såg till att poängen 
delades broderligt.

Med stärkt självförtro-
ende kan Sjövallens gossar 
bli att räkna med i varje 
match. Oroande är dock att 
AIF samlade på sig ytterli-
gare fyra gula kort. Michel 
Berntsson-Gonzales, Jihad 
Nashabat, Anders Lund-

sten och Johan Elving var-
nades av domaren som defi-
nitivt inte hade vaknat på 
sin bästa sida. Lika oroande 
var det att se utmärkte mitt-
backen Henrik Andersson 
halta ut ur omklädningsrum-
met. På lördag väntar Göta 
älvdalens svar på El Clasico 
med match mellan Lilla 
Edets IF och Ahlafors IF på 
Ekaråsen, då måste försvaret 
vara intakt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Johan Elving har utvecklats till ett ankare på mittfältet och har numera inte bara känsliga fötter utan också ett gulsvart hjärta som kämpar tappert.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Fässbergs IF 0-0

Jihad Nashabat försökte framåt men förblev mållös.

– Mållös tillställning mot Fässberg
Ahlafors fortfarande obesegrat



Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

0709-699 075
0709-699 079
0709-699 060
0709-699 061

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Husbilar
Husvagnar

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Nödinge SK VS Nol IK
Söndag 8 maj 18:00

Provning efter överensk. Välkommen!
Ring 0520-66 13 40

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

Butiken är öppen
måndag, tisdag, torsdag & 
fredag kl 12-18

Nya öppettider!

Ny adress!

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

G di S l

Nödinge 
godislager
(fd.Pressbyrån Nol)

Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

PK SECOND HAND
Älvvägen 13, Älvängen

Södra infarten mot Jysk, 
granne med Z-tryck

0707-34 05 52

ÖPPET 

TIS-FRE 11-18
LÖR-SÖN 10-14

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

PIZZA • KEBAB • SALLADER 
FALAFEL • PASTA • GRILL

Öppettider: mån-fre 11-21, lör-sön 12-21
Ale Torg 10, Nödinge. 0303-96 267

FOTBOLL
HERRAR DIV 6 D

• Byggvaror 
• Uterum 
• Golv 
• Fönster/dörrar

RING 0303-
500 30
Hedsvägen 2, Kode

ALLT I BYGGNADSMATERIAL 
OCH TRÄVAROR

0520-49 80 02

Välkomna till
Lilla Edets 
Fisk & 
Skaldjur

INTENSIVKURS

6.800:-

Barn och ungdomsmatcher
Lördag 7 maj 13:30  P98  Nödinge SK – Kärra IF

Söndag 8 maj 12:00 P99  Nödinge SK – Ytterby IS
 13:00 P00 Nödinge SK – IK Zenith
 13:00 F99/01 Nödinge SK – Kungälvs FF
 14:00  P02 Vit  Nödinge SK – Ytterby IS
 15:00 P02 Blå  Nödinge SK – Nol IK
 16:00 PF03 Nödinge SK – IK Kongahälla
 16:00  P01  Vit Nödinge SK – Älvängens IK

Välkomna till Vimmervi    Cafeterian är öppen

Nagelvård  &  Hudvård
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”På tider som passar dig”
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Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98
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Välkommen till 
Ale Golfklubb

- oasen vid riksväg 45

Bli medlem hos oss!
Flera olika alternativ. 

till exempel 425:-
per månad med autogiro.

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem, 0303-33 60 33
www.alegk.com

18 hål
+ korthåls-

bana
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PASSA PÅ

ordpris 3500 kr

Teckna nytt medlemsskap!
Som ny medlem har du möjligheten att 
köpa greenfee-biljetter, 10 st för endast:

2000:-
 Mer info om träningar får ni på 

hemsidan: www.klubben.se/alehf

- Älska handboll
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Vi önskar alla en skön vår 
och en varm sommar!

SKEPPLANDA. Forsval-
lens stolta mannar 
har lovat blanda sig i 
toppstriden i division 5 
Västergötland.

Hittills infriar Skepp-
landa BTK förväntning-
arna och tog i fredags 
andra raka segern.

– Resultatmässigt 
har vi inget att klaga 
på, men sett till spelet 
har vi en del att prata 
om, säger SBTK-träna-
ren Jonas Andersson.

Att vinna trots grus i maski-
neriet brukar känneteckna ett 
mästarlag. Så har det också 
varit för Skepplanda i in-
ledningen av årets seriespel. 
Både mot Säven/Hol och nu 
senast mot Halvorstorp var 
det tempofattigt och ett svagt 
passningsspel 
som präglade 
större delen 
av match-
en. Hemma-
lagets tidiga 
ledningsmål 
redan efter 
åtta minuter på straff, insla-
gen av Svante Larson efter 
att Linus Carlsson rivits ner, 
gav inte laget den energikick 
som normalt brukar följa.

– Det är snarare tvärtom, 
Halvorstorp tog över och 
kvitterade rättvist. Jag hade 
inte protesterat om de haft 
ledningen i paus. Vi hängde 
inte med, säger Jonas An-
dersson.

Det blev en uppryckning i 
andra halvlek – från båda håll. 
Matchen var jämn och såg ut 

att gå mot ett oavgjort resul-
tat. Blott 20 minuter återstod 
när Mikael Maliniemi dröjde 
sig kvar i straffområdet efter 
en fast situation. Bollen kom 
tillbaka och Maliniemi kunde 
ge Skepplanda segermålet.

– Det råder delade me-
ningar om han var taktisk och 
dröjde sig kvar eller om han 
inte orkade springa hem…
skrattade Jonas Andersson 
efter slutsignalen.

Mittbacken Maliniemi var 
en populär matchhjälte.

– Han har varit otroligt bra 
under försäsongen och har 
inlett lika bra i serien. Han är 
en stor tillgång och ett ankare 
i försvaret, extra kul är det när 
den typ av ansvarsfulla spela-
re får lyfta armarna i skyn, 
menade Andersson.

Just försvarsspelet kommer 
att vara ett signum för SBTK 

2011. Laget 
har ännu 
inte släppt in 
något spel-
mål. Fre-
dagskvällens 
baklänges-
mål kom på 

hörna.
Halvorstorp skulle enligt 

expertisen tillhöra seriens 
toppkandidater, men har bara 
lyckats samla ihop en poäng 
på de två första matcherna. 
Trollhättans BOIS som de-
finitivt skulle vara med och 
slåss om seriesegern står helt 
utan poäng.

– Det är tveklöst en ovän-
tad inledning på säsongen. 
Vi har inte heller imponerat, 
men vi har trots allt sex poäng 
och de kan ingen ta ifrån oss, 

Maliniemi avgjorde mot Halvorstorp

– Skepplanda BTK vann på nytt utan att övertyga

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Glada målskyttar i SBTK. Svante Larson satte straffen till 1-0 och Mikael Maliniemi avgjorde med att sätta 2-1 i  hemmapremiären mot Halvorstorp.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Halvorstorp 2-1 (1-1)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Halvorstorp 2-1 (1-1)
Mål SBTK: Svante Larson, Mikael 
Maliniemi. Matchens kurrar: Mikael 
Maliniemi 3, Oscar Frii 2, Niklas 
Antonsson 1.

avslutade Jonas Andersson.
Östadkulle väntar borta på 

fredag.

Nyförvärvet från Lödöse/
Nygård, Martin Svensson, 
väntar fortfarande på sitt 
första seriemål i den gul-
svarta tröjan.
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Nu drar Bohus IF igång 

friidrottsträningen 
i Jennylund, Bohus

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

Vi startar 

onsdag 4 maj kl 17.30 
och håller på till kl 19.00

Vi kommer fortsättningsvis bedriva 
friidrottsträning på  måndagar och onsdagar 
kl.17.30-19.00

Vid frågor ring Bohus IF 
kansli 031-98 14 11

Välkomna!

Erbjudandet gäller tom 10/5-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Våra personliga tränare hjälper dig 
att komma i gång till sommaren
Köp ett guldkort så får du ett All inklusive paket:

SISTA MINUTEN
BEACH 2011

Silverkort 1490:-*

Bronskort 999:-*
Gäller endast nytecknade 3 mån.
Lokala avvikelser av träningskort kan förekomma

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT 
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal

*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3790:- 

*

*All inklusive paket:

149:-
   240:-

 250:-
               Totalt värde  818:-

 Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 
Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)
GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda, )
Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 
Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)
Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

FRIKORT SILVER

Prova på styrke - grupp - konditionsträning på 

valfri LIFE Health & Fitness träningsanläggning.
Prova på styrke - grupp - konditionsträning på 

valfri LIFE Health & Fitness träningsanläggning.
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Inspirera till 

ÄLVÄNGEN. Det blev 
en dyster hemmapre-
miär för Älvängen i 
fredagens match mot 
utpekade seriefavori-
terna Vardar/Makedo-
nija.

Uddamålsförlusten 
sved naturligtvis, men 
det stora avbräcket 
var skadorna på Jonas 
Rhodén och Patric 
Skånberg. 

Båda fick kliva av 
innan pausvilan på 
grund av benskador.

Tränaren Tommy Svensson, 
var ganska bekymrad inför 
kommande drabbningar.

– Nu blir det jobbigt att 
få ihop folk inför bortamat-
chen mot Bergum. Vi har ett 
antal varningar som ställer till 
problem, förklarade Tommy 
efter matchen.

Första halvleken var 
ganska jämn och spelet böl-
jade fram och tillbaka. Men 
det var strax före paus som det 
hettade till. Först tog gästerna 
ledningen i den 40: minuten. 
Men efter en snabb kontring 
minuten senare kom utjäm-
ningen. Det var Anton Sahl-

back-Nilsson som ordnade 
1-1 sedan bollen efter diverse 
turer hamnat i nätmaskorna.

Några minuter efter paus 
blev det 1-2 och då eldstjälar-
na, Patric Skånberg och Jonas 
Rhodén var borta, blev det en 
viss omstuvning i ÄIK.

På en frispark från straff-
linjen ökade sedan gästerna 
till 1-3 Men en av de bättre i 
ÄIK, Niklas Ahlbom, visade 

sin klass då han efter en mäs-
terlig prestation fixade till 2-3. 
Men tiden var för knapp för 
flera hemmamål då doma-
ren strax efter signalerade för 
full tid.

Cirka 100 besökande fanns 
runt Älvevi denna vackra vår-
kväll.

LILLA EDET. På lördag 
smäller det på Ekarå-
sen.

Då spelas nämligen 
Göta älvdalens eget El 
Clásico.

Poänglösa Lilla Edets 
IF jagar sin första vinst 
mot hittills obesegrade 
Ahlafors IF.

Inledningen på division 3 
NV Götaland har inte blivit 
vad fotbollsexpertisen tippat. 
Efter fjolårets framskjutna 
placering framhävdes Lilla 
Edets IF som en outsider i 
toppen medan Ahlafors IF 
inte nämnts alls i förhands-
snacket.

Efter tre spelade omgång-
ar visar tabellen att siande och 
verklighet inte alltid går hand 
i hand. Ahlafors IF stoltserar 
med fem poäng och är allt-
jämt obesegrade. LEIF däre-
mot har haft en mycket jobbig 
start med tre raka förluster.

Lokaltidningen har tagit 
pulsen på de respektive lagens 
tränare inför lördagens derby 
på idylliska Ekaråsen. Håll till 
godo!

Vad vet du om lördagens 
motståndare och vad fruk-
tar du?

Daniel Lennartsson, 
LEIF: – Jag vet inte så jät-
temycket, mer än att AIF 
har en bra centrallinje. Jag 
känner till Michel Berndts-
son-Gonzales från tiden i 
FCT och vet vad han är för 
spelartyp. Han var duktig då 
och har naturligtvis kvalite-
ter kvar. Vidare har de en ru-
tinerad tränare i Lars-Göran 
Hermansson som vet vad som 
gäller. Han har skapat ett lag 
som är väldigt svåra att göra 
mål på.

Lars-Gunnar Hermans-
son, AIF: – Det jag känner 
till sedan tidigare är att man 
har spelat ett rakt och effek-
tivt anfallsspel. Med den nye 
tränaren har jag hört att man 
vill ha ett större bollinnehav 
och ett mer utpräglat pass-
ningsspel. Jag har dock inte 
sett Lilla Edet spela i år. Vad 

jag fruktar mest? Det är väl 
att efter tre raka förluster, så 
vinner laget förr eller senare.

Hur ska ni vinna derbyt?
DL: – Vi måste täppa till 

bakåt och inte släppa in så 
många mål som vi hittills 
har gjort. Det är en uppgift 
som vi har, annars vinner vi 
inga matcher. Vi hade ett 
bättre anfallsspel senast och 
det får vi fortsätta tro på. I 
första hand gäller det dock 
att stänga igen bakåt.

LG: – Genom att visa upp 
samma fina moral och arbets-
insats som under de tre första 
matcherna. Sedan ska vi för-
hoppningsvis kunna göra lite 
fler mål också.

Hur högt rankas en der-
byvinst?

DL: – I det här läget är 
det fantastiskt viktigt. Sedan 
är det alltid lite speciellt att få 
vinna ett derby. Själv kommer 
jag från andra hållet så för 
mig infaller det riktiga derbyt 
mot IFK Trollhättan.

LG: Det får bli ett kly-
schigt svar på den frågan. 
Varje seger rankas högt.

Om du ska lyfta fram ett 
personligt derbyminne?

DL: – Jag minns speciellt 
ett derby när jag hade gått till 
Trollhättans BoIS från IFK 
och vi möttes i division 3. Det 
första derbyt vann vi med 2-1, 
jag gjorde båda målen och 
hamnade i en batalj med mot-

Skadedrabbat ÄIK föll i hemmapremiären
– 2-3 mot Vardar/Makedonija

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Strax före paus utjämnade ÄIK till 1-1 genom Anton Sahl-
back-Nilsson. Till slut blev det ändå förlust i hemmapre-
miären, 2-3 mot seriefavoriterna Vardar/Makedonija.

Dags för Göta älvdalens eget El Clásico
– LEIF och AIF drabbar samman på Ekaråsen

DERBYKOLL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ahlafors tränare, Lars-Gun-
nar Hermansson.

Lilla Edets tränare, Daniel Lennartsson.

ståndarnas coach. Det glöm-
mer man inte i första taget.

LG: – Det är matcherna 
som jag fick uppleva i Häcken 
när vi mötte GAIS. Det var 
tuffa matcher varje gång och 
mycket folk på läktarna.

Hur tippar du lördagens 
match?

DL: – LEIF vinner med 
2-0.

LG: – Vi går för vinst och 
sedan hoppas jag att det blir 
mycket publik.
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ALAFORS. Ahlafors IF:s 
valborgsfirande skedde 
under en lång följd av 
år vid Solgården.

Nu har en ny tradi-
tion skapats.

I lördags hälsades 
våren välkommen i 
vackra Furulundspar-
ken.

Det var förmodligen väldigt 
längesedan som valborgsmäs-
soafton bjöd på sådant väder 
som i lördags. Sommartem-
peratur uppmättes och bättre 
förutsättningar kunde arrang-
örerna i Furulundsparken inte 
önskat sig.

– Helt fantastiskt! Vem 
kunde tro att det skulle bli 
en sådan här fullträff, säger 
Gittan Otter i AIF:s valborgs-
kommitté.

Knappt 300 vuxna passera-
de grindarna och därtill väl-
digt många barn, som tog till-

fället i akt att roa sig med fisk-
damm, ponnyridning, lotteri-
er och chokladhjul.

– Lotterna sålde slut i ett 
nafs, förklarar Gittan.

För den musikaliska under-
hållningen svarade PRO-poj-
karna, elever från Ahlafors Fria 
Skola under ledning av Lena 
Sannerstig, och Alaforskören. 

Ett vårtal hölls av Ahlafors IF:s 
ordförande, Claes Berglund.

– Det blev en väldigt gemyt-
lig stämning och precis den fa-
miljefest som vi hade hoppats. 
Nu ska vi sätta oss ner och ut-
värdera årets arrangemang och 
se vad som går att göra ännu 
lite bättre till nästa års val-
borgsfirande i Furulundspar-

ken, avslutar Gittan Otter.

Våren hälsades välkommen i Furulundsparken
– Valborgsfirandet lockade många besökare

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ponnyridningen var en popu-
lär aktivitet.

Elliot och Ellen fick glädjen att snurra på chokladhjulet.

Ordningsvakten 
Martin Axberg 
hade en lugn kväll 
i Furulundspar-
ken. Här i sam-
språk med Chris-
ter Sundberg från 
Ahlafors Bryg-
gerier.

KOLLANDA. I dagarna 
tre förvandlades Skogs-
vallen till spelplats.

Inte för fotboll utan 
för allehanda musikin-
strument.

Vårens dragspels-
stämma blev lyckad ur 
alla hänseenden.

Dragspelsstämman på Skogs-
vallens idrottsplats inleddes 
på torsdagen, men det var 
först dagen därpå som den 
riktiga invigningen ägde rum. 
Många spelmän och besökare 
kom för att uppleva det som 
nu har blivit en tradition i 
Kollanda.

– Vi är fantastiskt nöjda. Vi 
kan ju inte säga annat än att 
vi hade tur med vädret. Det 
var uppehåll och solsken hela 
tiden och folket var belåtna, 
säger Gunilla Hansson som 
stod för arrangemanget till-
sammans med Ingrid och 
Bengt Tilly.

Gunilla och maken Rune 
Hansson passade på att fira 
50-årig bröllopsdag i sam-
band med dragspelsstämman.

– Det skulle egentligen 
inte läcka ut, men det gjorde 

det ändå, skrattar Gunilla.
Stämningen var på topp 

hela tiden och spelandet 
pågick till sena kvällningen. 
När kylan gjorde sig påmind 
på lördagsaftonen, så blev 
det till att kliva in klubb-
huset. Där höll serveringen 
öppen och spelandet kunde 
fortsätta.

– Då var det fullt hus, be-
rättar Gunilla.

Många alebor syntes i pu-
bliken, men också betyd-
ligt mer långväga gäster. Ett 
knappt 40-tal husvagnsekipa-
ge räknades in.

– Om det blir någon ny 
stämma till hösten vet jag 
inte, men det blir definitivt 

en fortsättning nästa vår, av-
slutar Gunilla Hansson.

Härligt drag och god stämning
– Lyckat arrangemang på Skogsvallen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Flaggan i topp liksom humöret hos alla dem som besökte 
dragspelsstämman på Skogsvallen.

Publiken hade all anledning att njuta av det vackra vårvädret.

Bengt Tilly, en av arrangörerna till dragspelsstämman, visar 
upp ett gammalt fordon.

Gunilla och Rune Hansson firade sin 50-åriga bröllopsdag på 
dragspelsstämman i Kollanda.

Från Vittsjö kom Malin. Hon underhöll med vackert fiolspel.
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ALAFORS. Kärlek eller 
pengar – vilket kommer 
först?

Ellen valde att följa 
sitt hjärtas röst.

I förra veckan bjöd 
skapandeprofilen på 
Ahlafors Fria Skola på 
en eftertänksam före-
ställning i Pelarteatern.

Drygt 50 högstadieelever 
på Ahlafors Fria Skola har 
skapandeprofil på schemat. 
Ämnet omfattas bland annat 
av bild, musik och teater.

– Att det spänner över så 
många olika genrer gör pro-
filen jätterolig, säger Isa Falk 
som spelar fabriksarbetaren 
Oscar i föreställningen.

Teatern baserar sig på en 
historia långt tillbaka i tiden 
då hjulen på Ahlafors Spinne-
rifabrik fortfarande snurrade.

– Vi har skrivit manus och 

gjort all musik själva. Det är 
kul att det är en händelse som 
har sin grund just här, säger 
Isa Falk.

Spinnerifabrikens direktör 
vill sälja rörelsen och samti-
digt gifta bort sin dotter Ellen 
till Herr Johansson. Famil-
jen behöver pengar då Ellens 
broder Ebbe strött pengar på 
sprit och lättklädda damer. 
Ska Ellen behöva ta konse-
kvenserna av sin brors miss-
tag eller ska hon lyda sitt 
hjärta och fortsätta sitt frieri 
med Oscar?

Spinnerifabriken brinner 
ner, men samhället får ändå 
nytt hopp när man beslu-
tar att bygga upp verksam-
heten igen. I branden räddar 
Oscar livet på Ellen och av-

slutningsvis ståndar det bröl-
lop mellan dem.

– Jag tycker det är väldigt 
roligt att stå på scenen och 
har sökt in på musikalskolan, 
berättar Michelle Jyrkinen 
som spelar Ellen med den 
äran.

Skapandeprofilens pro-
duktion visades för skolkam-
raterna under torsdagen och 
kvällen innan fick föräldrar 
och syskon möjligheten att 
ta del av föreställningen.

Spinnerifabrikens historia gick igen
– Skapandeprofilen bjöd på teater 

I PELARTEATERN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tre spinneriarbetare i samspråk.

Oscar (Isa Falk) överlämnar en blomma till Ellen (Michelle Jyrkinen).

Herr Johansson smider planer.

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagar på 4-stjärnigt hotell i Tábor, Tjeckien

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag

Hotel Dvorak Tabor 
Tjeckiens populäritet är tätt knutet 
samman med de stolta öltraditioner-
na och turistflaggskeppet Prag, men 
de riktiga överraskningarna hittar 
man på andra platser i denna central-
europeiska pärla. Det är t.ex. endast 
607 km från Rostock till den vackra 
medeltidsbyn Tábor i Böhmen där ni 
bor i stadens historiska ölbryggeri 
som nu är ombyggt till ett 4-stjärnigt 
hotell och ligger precis i närheten av 
slottet Kotnov samt den gamla stads-
delen. Både slottet och det gamla 
ölbryggeriet har status som tjeckiska 
nationalpärlor och som många städer 
i Böhmen har Tábor sina egna öltra-
ditioner. Slingrande gränder och gator 
runt om stadens pittoreska marknads-
torg lockar med ölstugor, konditorier 
och restauranger och tar med er på en 
kulinarisk resa genom lokala ölhisto-
rier och gastronomi. 

Weekend i Lund

Hotel Lundia 
Välkommen till Lund med sin härliga 
blandning av småstadscharm och 
en storstads lockelser! Här frodas 
idéer balansen mellan över 1000 års 
historia och modern kunskap som 
har fogats samman perfekt. Mitt i 
centrum ligger ert 4- stjärniga Hotel 
Lundia bara minuter från tåg, regio-
nal- och lokalbussar, shopping och 
sevärdheter. Ert hotell är familjeägt 
och är modernt med omtanke och 
tillgänglighet bakom - och mycket 
stolta över att ha infogat ”lundaan-
dan” i varenda liten partikel i hotel-
let. Staden Lund är tillsammans 
med Sigtuna Sveriges äldsta stad, 
och präglas dessutom av kulturlivet 
från den stora studentpopulationen 
vid landets största universitet, som 
faktiskt utgör drygt en tredjedel av 
befolkningen. 

Pris per person i dubbelrum

2.149:-

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Lund, Skåne

Historiskt ölbryggeri 
i Tjeckien

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Extranatt inkl. 

frukostbuffé

Endast 499:-

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BRA BARNRABATT 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag

Ankomst:
Valfri t.o.m. 26/9 2011.

Hotel Dvorak Tabor

BRA BARNRABATT 

Foto: Visit Denmark

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/6 
samt valfri Kristi himmelsfärds-
dag 1-3/6 och pingst 10-11/6 
2011. 
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Boka på stenaline.se/LEGOLAND 
eller ring 031-704 00 00. 
Bokn avg vid personlig service. 
Boende i samarbete med Sembo.

*Lillsemester 3 nätter inkl 1 dags entré till LEGOLAND. Prisexempel: Båtresa t/r per bil fr 1290:- 
boende i 8-bäddshus 2 eller 3 nätter fr 5048:-, 1 dags entré fr 2030:-. Totalpris från 8368:-. 
Ankomst tis 5/4–14/4, 26/4–26/5, 7/6–16/6, 16/8–13/10, 25/10–30/10 samt ankomst 
sön–mån: 3/4–13/4, 25/4–15/6, 14/8–12/10, 23/10–30/10 (ej 12/6) 2011.

Mer äventyr 
än någonsin!
Låt fantasin från dina LEGO® byggen hemma bli till 
verklighet på LEGOLAND® På andra sidan vägen lockar 
upplevelsecentret Lalandia Billund med jättelekland 
och 10 000 kvadratmeter tropiskt badparadis.

Psst! Barnen får fri entré till 89 danska attraktioner i 
sommar. Visa bara upp er biljett från LEGOLAND resan. 
Läs mer på stenaline.se/barnsligt skoj 

Bo 3 nätter betala för 2  
fr1046:-*

/person inkl. boende, entré och båtresa  

GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN • VARBERG – GRENÅ
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ÄLVÄNGEN. Idisslande, 
vilande tackor, upp-
märksamma blickar, ull 
i rörelse.

Med snabba pensel-
drag ger Karin Grön-
lund gestalt åt djuren.

Även hennes fantas-
tiska, flödigt gestaltade 
blommor i storfor-
mat har blivit hennes 
signum.

Karin Grönlunds rötter finns 
i Västerlanda där hon växte 
upp bland djur och natur. 
Det är detta som fortfarande 
återspeglar sig i hennes 
måleri. Med en målande mor 
har hon sedan barndomen 
hållit på att måla och rita, 
numera mest akvarell.

– Jag tar mycket av min 
inspiration från naturen, 
även om jag inte målar av den 
direkt, säger Karin Grön-
lund.

– Den egna inre drivkraf-
ten har gjort att jag alltid har 
hållit på med skapande i olika 
material.

Det som kanske fångar 
betraktaren starkast är fåren, 
ett djur, som Karin Grön-
lund är förtjust i. 

– Får har ett grafiskt 
uttryck. Det svarta huvudet, 

de smala benen, den stora 
kroppen. Det är mycket form 
och kontraster, konstaterar 
konstnärinnan.

– Fårens ofta stillsamma 
uppenbarelse gör att hon 
liknar dem vid den kinesiska 
gymnastiken qigong. De står 
för det meditativa i tillvaron 

samtidigt som det alltid finns 
rörelse eftersom de är djur, 
filosoferar Karin.

Karin Grönlund har gedi-
gen utbildning bakom sig 
både inom hantverk som 
måleri. Hon bor numera 
i Mölndal och är en flitigt 
anlitad lärare och handledare 

Karin Grönlund tilltalas av fåren

En akvarellmålning av Karin Grönlund.

LÖDÖSE. Lördagen den 14 
maj arrangeras den första 
Gårdsmarknaden någonsin 
på Lödöse Museum. Mark-
naden kommer att vara på 
den stora utomhusplatsen 
bakom museet. Där kommer 
föreningar att berätta om sitt 
arbete med att bevara gamla 
lantraser och levande får, 
getter, kycklingar och kani-
ner visas upp.

Under dagen blir det 
också guidad tur i museet 
med fokus på medeltida 
djurhållning. Vad hade djur 
för betydelse för människan 
på medeltiden och hur stora 

var korna? Och varför bodde 
hönsen på hustaken? Upplev 
hur det går till att kärna smör 
och spinna ull på gammalt 
vis. Produkter av tovad ull 
och fårfällar med mera finns 
till försäljning. Även gårds-
butiker från trakten säljer 
närproducerade och ekolo-
giska matvaror, som ekolo-
gisk getost, honung, sylt och 
marmelad.

Gårdsmarknaden arrang-
eras i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan i 
Lilla Edet.

❐❐❐

Gårdsmarknad på 
Lödöse museum

Lördagen den 14 maj blir det Gårdsmarknad på Lödöse 
Museum då bland annat kycklingar kommer att visas upp.

i akvarellmålning. Hon har 
även kurser i ikonmålning 
och i ämnet Måla Dina Inre 
Bilder.

Karin Grönlund är en 
eftertraktad utställare hos 
många gallerister och nu 
har vi möjligheten att göra 
bekantskap med hennes 
inspirerande och kraftfulla 
bilder på Repslagarmuseet 
i Älvängen. Söndagen den 
15 maj är det vernissage och 
utställningen pågår till den 
12 juni. 

❐❐❐

0320-87003

BUSS I SVERIGE/NORDEN 
Nordkap-Lofoten 11d 19/6 13890:- 
Inlandsbanan 9d 6/7 9750:- 
Stockholms skärg. 4d 2/8 4690:- 
Sv.Hurtigrutten 3d 30/7 3490:- 
Finland 5d 10/7 5790:- 
Helsingfors 3d 1/7 1295:-
Öland 3d 16/6 2980:-
Hurtigruten 5d 11/7 5670:-
Sognefjorden 6d 26/6 7240:- 
Skagen 2d 11/6, 13/9 1875:-  
Valdres, Jotunheimen 5d 9/8 4985:- 
Åland 4d 25/7 3990:- 
Fjällvandra i Trysil 5d 4/9 5650:- 
                   
EUROPA
Spreewald 4d 1/8 3660:- 
Österrike/Schweiz 7d 2/7 7480:- 
glaciärtåget, Mainau
Holland 6d 19/9 6780:- 
Tallinn 4d 4/9, 22/9 2695:-
Donau/Österrike 8d 28/9 8975:- 
Moseldalen 6d 10/9 5980:- 
SPA, Estland 8d 2/10 7780:- 
Rhen-Moseldalen 7d 8/10 5980:-

Fler resor på www.brunossons.com  
eller beställ resebroschyr.
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0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Förmiddagskaffe med egen kaffekorg i Tegneby 
församlingshem, där vi också fi rar en andakt.
 
Mollösund - hembygdsmuseum med guide.  
Lunch kl 13 på Sjögården, Ellös. 
Besök på Mollösundsljus.
Eftermiddagskaffe på egen hand i Stenungssund 
samt besöka Garn & hantverkshuset den som vill.
 
Åter i Ale vid 18-tiden.

Förmiddagskaffe med egen kaffekorg i Teegneby

Orust för en dag

Kostnad: 200 kr/person
Anmälan till församlingsexpeditionen
senast den 9 maj, tel 0303-444 000.

Frågor, kontakta Ulrika L Andersson, 
diakon, tel 0303-444 022

Syföreningens resa 2011

25 maj

Avresa 
Älvängens busstation kl 8.00
Alafors busshållplats 
 vid Kommunhuset ca 8.10
Nol 
 vid Brandstationen/Life träningshus
  ca kl 8.15

Kom i god tid! 

Torsdag 28 april hade 
Skepplanda Hålanda SPF 
sitt sista månadsmöte före 
sommaren. Underhöll oss 
gjorde Smepojkarna med 
bravur. Det var ett av de 
bästa uppträdena vi haft. 

Efter goda smörgåsar och 
kaffe informerades vi om 
sommarens aktiviteter. Bou-
larna vill gärna ha fler med-

lemmar till Forsvallen mån-
dagar och fredagar. Lott-
dragningen gjorde många 
vinnare glada och vi önskade 
varandra en trevlig sommar. 
Nästa månadsmöte blir den 
25 augusti. Blodtrycksmät-
ningen tar sommaruppehåll 
mellan juni och augusti.

❐❐❐

Gäst vid Aktiva Seni-
orers aprilmöte var 
PK Mahanandia, 

som berättade om sitt liv 
som kastlös i Indien. En ma-
kalös berättelse om kärlek 
och kultur, fylld med med-
mänsklighet.

PK föddes i delstaten 
Orissa. Familjen stod ut-
anför kastsystemet, trots 

att det officiellt avskaffades 
1950. Modern var konst-
när och det ville PK också 
bli. Hans pappa satte honom 
i skola. Då han var ”oren” 
fick ingen vidröra eller leka 
med honom. Han fick sitta 
utan tak och lyssna på un-
dervisningen utom vid in-
spektion. I femte klass 
spådde byns astrolog i ett 

palmblad att han skulle gifta 
sig med en flicka, som inte 
kom från landet. Hon skulle 
vara musikalisk, äga ”djung-
el” och vara född i oxens 
tecken.

PK var duktig i skolan 
och fick ett stipendium, 
som möjliggjorde studier i 
New Dehli. Stipendiet kom 
mycket sporadiskt och han 

Eva Börjesson, Ölanda har 
avlidit. Född 1928 och ef-
terlämnar maken Nils-Eric, 
sönerna Lars-Göran och 
Lennart samt barnbarn som 
närmast sörjande.

Christer Ädel, Alafors har 
avlidit. Född 1944 och efter-
lämnar makan Ei-Britt samt 
barnen Conny, Tomas och 
Robert med familjer som 
närmast sörjande.

Sven Claesson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar makan Maj-
Britt samt barnen Bettan 
och Agneta med familjer 
som närmast sörjande.

Susann Sylvi Steinshamn, 
Nödinge har avlidit. Född 
1983 och efterlämnar moder 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Karin Hedlund, Bohus har 
avlidit. Född 1921 och ef-
terlämnar maken Sven samt 
barnen Håkan och Inger 
med familj som närmast 
sörjande.

Dödsfall
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En teckning förändrade hans liv
levde ett kringflackande 
och deprimerande liv med 
flera självmordsförsök En 
dag tecknade han ett por-
trätt av en ljushyad kvinna i 
en kortege, och överlämna-
de skissen. Kvinnan i bilen 
var Valentina Tersjkova, den 
första kvinnliga kosmonau-
ten. Plötsligtblev PK känd. 
Han ombads att porträtte-
ra Indira Gandhi, som ville 
hålla sig väl med de kastlösa 
inför nästa val.

I december 1975 kom en 
ung ljushårig kvinna och 
ville bli porträtterad. Det 
var något särskilt med den 
flickan, som återkom för 
porträttering ytterligare två 
kvällar. PK tänkte på astr-
logen, tog mod till sig och 
undrade om hon var född 
i oxens tecken, om hon var 
musikalisk och om hon ägde 
”djungel”. Hon svarade ja 
på samtliga och PK frågade 

om hon ville gifta sig med 
honom. Även flickan, Lotta, 
tyckte att allt stämde och de 
reste till Pks hemby för att 
få pappans välsignelse.

Lotta åkte hem till Sveri-
ge. De brevväxlade i ett och 
halvt år innan längtan blev 
för stark. PK sålde allt han 
ägde och köpte en cykel. 
Trots att han fått bostad, po-
lisbeskydd och berömmel-
se tjänade han inte mycket. 
Efter fem månaders resa och 
möten med många hjälp-
samma människor fick PK 
återse sin stora kärlek.

Nu gällde det att lära 
sig språket, att söka arbete 
och att smälta in i det nya 
landet. Något som inte var 
så lätt med alla kulturkrock-
ar, som uppstod. Idag ar-
betar PK som bildlärare på 
Engelbrektskolan i Borås, 
han driver sedan flera år ett 
skolprojekt för kastlösa barn 

och är delstaten Orissas kul-
turambassadör i Sverige.

Även lite information fick 
hinnas med.

Sjögården i Ellös erbju-
der aktiviteter. Vi påmindes 
om resan till Oslo respektive 
påskliljeodlingen. Boulespe-
let startar kl.17.00. Skåne-
resans program läggs ut på 
hemsidan i sommar. Boken 
Naturens pärlor finns att 
inköpa.

Dagens insamling gav 
4472 kr. Dessa överläm-
nades till skolprojektet i 
Orissa och PK, mannen som 
så fängslande berättat om 
sitt liv med både allvar och 
komik.

Inga Isaksson

Månadsmöte hos 
Skepplanda Hålanda SPF

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrkan
Torsd 5/5 kl 18, Bön o sam-
talsmöte, Ohlins.

Starrkärr - Kilanda
församling
Tisd 3/5 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Torsd 5/5 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 8/5, 3 i påsk-
tiden Kilanda kyrka kl 
9.30, Gudstjänst Nilsson. 
Starrkärrs kyrka kl 11, Kon-
fi rmationsmässa Nordblom, 
Nolgruppen konfi rmeras. 
Älvängens kyrka kl 11, 
Gudstjänst Nilsson. Sön-
dagsskola. Tisd 10/5 Nols 
kyrka kl 8, Morgonbön med 
frukost. Onsd 11/5 Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för 
församlingen. Välkommen 
till Starrkärrs kyrka för en 
gemensam bönestund.

Surte missionsförsamling
Onsd 4/5 kl 15, Onsdagsträff 
för daglediga: Vårfest. Onsd 
4/5 kl 18:30, Samtalskväll. 
Onsd 4/5 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Lörd 7/5 kl 10, 
Arbetsmöte. Sönd 8/5 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Konfi rmation. Nattvard. 
Musik. Servering. Månd 9/5 
kl 19, Musikkåren övar. Tisd 
10/5 kl 18:30, Scout. Onsd 
11/5 kl 18:30, Tonår. Onsd 
11/5 kl 18:30, Samtalskväll. 
Onsd 11/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 8/5 kl 10, 
Mässa Wetterling. Onsd 
11/5 kl 10, Storcafé. Hålanda 
sönd 8/5 kl 12, Gudstjänst 
Wetterling. S:t Peder sönd 
8/5 kl 10, Mässa Broman. 
Tisd 10/5 kl 18, Mässa med 
fördjupningskväll. Ale-Sköv-
de sönd 8/5 kl 12, Mässa 
Broman. Tunge sönd 8/5 kl 
17, Mässa Wetterling.

Guntorps missionskyrka
Onsd 4/5 kl 18.30, SpårarS-
cout & UpptäckarScout. 
Lörd-Sönd 7-8/5 Ungdoms-
helg Start Lörd kl 10. Sönd 
8/5 kl 11, Gudstjänst  Ema-
nuel Bratt samt Medverkan 
av Ungdomshelgens delta-
gare. Onsd 11/5 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 3/5 kl 8-9, Bön. Onsd 

4/5 kl 19, ”Vårkvällar inför 
Ordet” med Marcus Olson, 
gatupastor från Göteborg. 
Kvällsmacka. Torsd 5/5 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 15, RPG, ”Flickorna 
Ahlberg från Småland” i 
Missionskyrkan. Kl 19, 
”Vårkvällar inför Ordet” 
med Patric Forsling, ung-
domsförbundet Equmenia. 
Kvällsmacka. Fred 6/5 kl 19, 
Konsert för ungdomar med 
lokala band, café & öppet 
hus för ungdomar. Lörd 
7/5 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 8/5 kl 11, 
Äventyrsgudstjänst för små 
& stora. Församlingsmöte. 
Kyrkkaffe. Tisd 10/5 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Filadelfi aförsamlingen -
Bohus pingstkyrkan
Sönd 1/5 kl 11, Lars Rehn-
lund, sång. Onsd 4/5 kl 19, 
TIllsammans i sång och bön. 
Sönd 8/5 kl 11, Gudstjänst 
Leif Karlsson, sång. Onsd 
11/5 kl 19, Tillsammans i 
sång och bön.

Nödinge församling
Lörd 7/5 kl 12, Surte kyrka 
Konfi rmation o Mässa R 
Bäck. Kl 13, Nödinge kyrka 
Konfi rmation o Mässa H 
Hultén. 8/5 3:e i påsktiden 
kl 11, Nödinge kyrka Mässa 
H Hultén Söndagsskola. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst H Hultén. Kl 17, 
Surte kyrka Musikgudstjänst 
H Hultén. Månd 9/5 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén.  Tisd 
10/5 kl 14, Nödinge service-
hus gudstjänst. Onsd 11/5 kl 
11, Fridhem Gudstjänst.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson SPF-kören. Onsd kl 
18:30, Mässa, Isacson.

Älvängens missionskyrka
Torsd 5/5 kl 15, RPG i Mis-
sionskyrkan "Tre systrar". 
Lis-Marie Olsson. Kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Sönd 
8/5 kl 11, Gudstjänst. Kören 
"stämbandet" från smålands-
stenar. Ted Manfredsson, 
AM Svenninghed. Kl 18, 
Tonår. Månd 9/5 kl 18.30, 
Scout. Tisd 10/5 kl 10-13, 
Tisdagscafé. Kl 12, Baby-
massage. Kl 18, Smultron 
övar. Torsd 12/5 kl 18.30, 
Tillsammans i bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 11
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Döda

Tack

Jordfästningar
Eva Börjesson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 27 
april begravningsgudstjänst 
för Eva Börjesson, Ölanda. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Elsy Hedén. I Skepplanda 
kyrka hölls onsdagen 27 
april begravningsgudstjänst 
för Elsy Hedén, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Märta Isaksson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 27 
april begravningsgudstjänst 
för Märta Isaksson, Bohus. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Majli Carlberg Skoog. I 
Bergsalen, Kungälv hölls 
torsdagen 28 april begrav-
ningsakt för Majli Carlberg 
Skoog, Surte. Offi ciant var 
Stina-Kajsa Melin.

Rune Mårtensson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
29 april begravningsguds-
tjänst för Rune Mårtens-
son, Alafors. Offi ciant 
var kontraktsadjunkt Lars 
Ingvarsson.

Ester Ahrnberg. I Surte 
kyrka hölls fredagen 29 april 
begravningsgudstjänst för 
Ester Ahrnberg, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Vår Käre
Son och Broder

Christer Ädel
har hastigt lämnat oss i

stor sorg och saknad

Alafors
19 april 2011

MAMMA
SYSKON med familjer

Hjälpsam och glad
i Ditt sinne

Finns Du alltid kvar
i vårt minne

Ett varmt tack till Er alla
som hedrat minnet av

vår Älskade

Martin Jonasson
Stort tack till Er alla som

på ett fantastiskt sätt
stöttat och tröstat med

brev, kort, telefonsamtal
och blommor. Tack

också för för de vackra
blommorna vid

begravningen och för
gåvorna till Cancer-

fonden. Även ett varmt
tack till Kh. Vivianne
Wetterling, solisterna

Ellenor Lorentsson och
Johan Ekstedt.

KIRSI
Nicklas, Marcus, Linda

Lalla och Lars

Allas vår Älskade

Susann Sylvi
Steinshamn

* 14 mars 1983

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Nödinge
20 april 2011

MAMMA
SYSKON med familjer

Släkt och vänner

I minnet Du lever,       
Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var

Vila i ro

Begravningen äger rum
måndagen 16 maj kl.

11.00 i Smyrnakyrkan,
Älvängen. Efter

gravsättningen på
Skepplanda kyrkogård

inbjudes till minnesstund
dit alla är välkomna.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Morfar

Sven Claesson
* 3 mars 1931

har lämnat oss, syskon,
släkt och vänner i stor

sorg och saknad

Skepplanda
23 april 2011

MAJ-BRITT
BETTAN och JANNE

Niklas, Anders
AGNETA och THOMAS

Malin, Joakim

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Två flitiga händer har 
domnat

Oändlig är saknaden, 
smärtsam och stor

Dock finns det en tröst, 
Du sover i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

12 maj kl. 13.00 i
Skepplanda kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
tisdagen 10 maj. Lika

välkommet som blommor
är en gåva till

Skepplanda Hembygds-
förening pg. 424817-5.

Min älskade Maka
Vår kära lilla Mamma

Svärmor, Farmor
och Gamlafarmor

Eva Börjesson
* 15/10 1928

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Ölanda
27 mars 2011

NILS-ERIC
LARS-GÖRAN och

ANNIKA
LENNART
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Gråt inte för att jag     
är död

jag finns inom dej alltid
Du har min röst, den 

finns i dej, 
den kan du höra när    

du vill
Du har mitt ansikte,  

min kropp,
Jag finns i dej
Du kan ta fram mej   

när du vill
Allt som finns kvar av 

mej, är inom dej
Så vi är jämt               

tillsammans
Barbro Lindgren

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i kretsen av

de närmaste.

Ett varmt tack till
personalen på Ale Rehab

för god och kärleksfull
omvårdnad.
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Vår kära Vän och Arbetskamrat

Susann Steinshamn
har hastigt lämnat oss i sorg och saknad.

Du fattas oss

PERSONALEN på
Nolhagens och Bjöklövens förskolor

Våran Finaste

Sussie
*14 mars 1983

har lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nödinge
20 april 2011

THERESE
PETRA EMELI

ERIKA PERNILLA

   Det finns skönhet i 
      silversångens floder,
   det finns skönhet i 
      soluppgångens sken,
   men ingen av dessa eller
      något annat kan mätas 
   med
      den skönhet som fanns i 
   vår väns ögon och hjärta.

   Din pappa räckte ut sin
      hand du fattade den,
   nu möts ni åter igen.

   There is a light that 
      never goes out.



ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Kanot, gärna komplett m. 
paddlor och flytvästar. Roddbåt 
ev m. båtplats.
tel. 0735-28 49 96

SÄLJES

Fin husvagn, Smålandia 500 
Jub -87 säljes komplett med 
fräscht förtält, isabella ambas-
sadör. Möbler och värmare till 
förtältet ingår. Prisidé: 37 000:-
tel. 0761-75 04 45

1m Ved av lövträd. Ca 12m3.
tel. 0303-74 04 82
el. 0734-07 16 00
Gösta Carlsson

Moped: Honda MT50 -91. AD01. 
Startar inte, men mycket fin för 

sin ålder.
tel. 0303-74 91 81

Tillfälle för dig som vill finåka 
med kanot!
Mahognykanot byggd på ABC-
fabriken i Kungälv i början av 
60-talet. Inomhusförvarad och 
i gott skick med tillbehör. Pris 
7000:- eller högstbjudande
tel. 0734-09 01 02

4 fiesta fälgar 14" som nya, 
300:-. Herrcykel 3v Monark + 
Damcykel 3V, tillhopa 700:-. Tv 
26", 300:-. Mikrov.ugn, 200:-.
tel. 0303-74 14 30

UTHYRES

Förvaringsutrymme i varm-
garage (13 kvm) uthyres. 
tel. 0734-090102 Hanna

Kontor uthyres på Älvvägen 9 
(bredvid Jysk). 49kvm. Nymålat 
och fräscht.
tel. 0303-20 60 35

www.ytterbygg.se

SÖKES

Lägenhet sökes
Ensamstående kvinna, 70 år, 
söker liten lägenhet, nära kom-
munikationer.
tel. 073-93 152 63
Ulla-Britt Johansson

ÖVRIGT

HUNDRASTNING. 
Finns det någon hundkär person, 
gärna pensionär, boende i Nol 
eller i närheten som är hemma 
på dagen och vill rasta en snäll 
liten hund vid lunchtid?
Ersättning enligt överenskommelse. 
tel. 0738-10 36 03 Sofia

Degusar bortskänkes pga 
allergi! Dom är en blandning 
mellan ekorre och chinchilla. 
Googla "degu" så kan ni läsa 
mer om dem. Ring gärna om ni 
har frågor.

tel. 0303-74 44 60

BORTTAPPAD. Bärbar dator, 
Packard Bell. Hittelön.
tel. 0735-42 33 31

Loppmarknad. Skepplanda Byg-
degård. Lörd 21 Maj kl 10-14. Du 
som har saker att sälja, ring och 
boka bord:
tel. 0303-33 82 36
el. 0708-33 82 36
Pris 75kr / bord

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
19/3, 18/4, 17/5, 15/6. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

CLEAR ROUND
Sönd. 15/5 kl. 10. Östergårds 
Ridklubb (Alafors). Mer info 
och anmälan: Ring
tel. 0707-90 69 50 Sara 
(Välkomna även till ÖRK:s 
facebook!)

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

Gör en canvastavla av din 
bästa bild från 350:- .Öppet 
må-fr 10-18; lö 10-13. Bomans 
Foto, Nytorget , Kungälv
tel. 0303-21 11 51
www.bomansfoto.se

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, el-
behörighet, städ, trädgård m.m. 
Innehar f-skatt sedel.
Ring:
tel. 0738-14 04 57

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
Dräneringar. Trädfällning, 
Beskärning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av Er 
Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

Bil köpes. 95-08. Allt av intresse. 
Mindre defekter ej hinder. ring 
för snabb smidig affär. 
tel. 0762-06 62 58

Bilar och transportbilar köpes 
kontant
Årsmodell 2002-2010
Älvdalens Bil & Husvagnar i 
Bohus
Tel. 031-98 08 90
www.alvdalensbil.com

Allt i städ. Privat och före-
tag. Flera år i branchen. Inne-
har F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
Tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt döds-

bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bilar och Transportbilar. Allt av 
intresse. 
tel. 0707-536 177

Hundägare se hit.
www.hundfixarn.se
Jag håller på att utbilda mig till 
hund frisör. Under våren 2011 
kommer jag att öppna ett §hund-
trim i Skepplanda. Därför önskar 
jag trimhundar till träning och 
det kommer att bli reducerade 
priser. Tar även emot katter för 
nerrakning. Badar, klipper klor, 
rensar öron. Allt enligt överens-
kommelse. Ring om mer info.
tel. 0701-52 21 96

Trött på dyra elräkningar?
Passa på att byta dina gamla 
fönster till mer energieffektiva!
Glöm heller inte att du kan spara 
pengar genom att tilläggsisolera 
ditt hus.
Vi utför även köksmonteringar, 
lägenhetsrenoveringar, golv-
läggning, altanbyggen, friggebo-
dar, garage eller carportar. ROT-
avdrag 50% på arbetskostnaden.
Momsregistrerad och F-skattse-
del finns.
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Rebbens Städservice AB
Kvalitetsgaranti
Fönsterputs, veckostäd, flytt-
städ mm
Privat & Företag
tel. 0703 - 65 66 24
el. 0303 - 74 70 02

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

Bli sommarfin! Snygga håll-
bara naglar gör du i Nödinge, hos 
Kikkis Naglar. Bra pris!
tel. 0736-81 48 26

Sprutlack av köksluckor.
20% Rabatt. Fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0767-09 86 28

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.
Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:

Alekuriren, Göteborgsv 94
446 33 Älvängen

senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.
Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Vem känner du
som snart fyller år?

Ludvig Blomqvist
gratuleras på 

7-årsdagen den 7/5
av Beatrice,

 Mormor & Morfar

Grattis till mitt lilla barnbarn
Leia Cronqvist

(halmstad) på 
1-årsdagen den 4 maj -11

Kramar från Mormor

Grattis lilla prinsessa
Aia

som fyller år den 27/4.
Gratulationer från

din älskling Mamma, 
Ibrahim, Mormor, Morfar, 
Morbror, Moster och hennes 

barn Tom and Jerry.
Mamma älskar dig så mycket.

Grattis vår jättegoa
Elin

på 1-årsdagen 5 maj
Kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Annika

på födelsedagen 6/5
önskar
Monica

Grattis
Mathias

på 11-årsdagen den 8 maj
Vi önskar dig en toppendag

Kramar från 
Madde, Mamma & Pappa

Annika Nilsson
& Arild Nagel fick lilla

Frida
den 7/1 -11. 3 940g lycka & 

53 cm vacker.
Välkommen önskar mormor 

Eva, morfar Kjell samt 
morbror Lars med Karin 

& kusinerna Agnes & Meja

Sofie Hagberg &
Simon Erlandsson fick lilla 

Sigrid
den 7/2 -11. 3 840g kärlek 

& 50 cm glädje.
Välkommen önskar farmor 
Anna, farfar Stefan samt 

farbror Samuel

Födda

Ett stort Tack! Till alla som 
uppvaktade mig på min 
5o-årsdag och som gjorde 
festen i bygdegården oför-
glömlig.

Roger Johansson

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Nancy Fridolfsson

Veckans ros 
Vill vi ge till Sven-Erik. 
Tack vare honom - och hans 
lyhördhet, förhindrade ett 
inbrott i vårt garage. Fler 
borde ha grannar som dig!

Stort tack från oss
Rikard och Cissi, Skepplanda

Veckans ros till Diakonerna 
från Svenska Kyrkan i Ale som 
aktivt stödjer sjuka människor 
som blivit utförsäkrade och har 
svårt att få sin vardag att fung-
era. Tack också för engage-
manget i "påskuppropet" som 

syftar till att få makthavarna 
att förändra sjukförsäkringen 
så att varje människa skall 
behandlas som en individ. Det 
är gott att kyrkorna tar ställ-
ning och agerar för de utsatta.

Sjuk Alebo

alekuriren  |   nummer 17  |   vecka 18  |   2011GRATTIS38

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

3 2 7 6 9
7 5

4 1 8 3 2
9 3 2 8 6
8 5 4 1 2

7 1 3 9
3 1 9 4 8
6 3 2 9

4 1 8 5 7

7 5
3 1 2 8

9 2 8 5 4 6
9 8 1

6 4 1
7 1 5 3 9
3 2 9 1
5 3 6 7

2 8 6 3

Stor fräsch FRUKOSTBUFFE inkl. gröt

mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
45:-
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TRÄNA HOS OSS!

6 KLUBBAR NÄRA DIG

SENIORKORTET
Gäller vardagar 
fram till kl 14.00, 
ingen bindningstid

KR/MÅN

TRÄNA FRÅN:

Kortet är regionalt

KR
/MÅN


