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NÖDINGE. ”I över fyrtio år har jag levt 
med Kents texter. Under otaliga fram-
trädanden har jag läst hans dikter och 
sjungit hans sånger. Och alltid, alltid har 
det fyllt mig med livsmod och glädje. 
För vredens skull, för kärlekens skull. 
För hans verbala lustmord på alla över-
sittare och giribukar. För hans aldrig 
sviktande solidaritet med de utsatta. 
Så läs hans dikter. Sjung hans visor och 
ballader. Låt inte hans röst tystna. Gläds 
och förundras.” 

Så säger Maria Hörnelius i boken 
”Kent Andersson: visor, dikter, balla-
der”. 

Musik, poesi och skrönor framförda 
av de tre vännerna Maria Hörnelius, 
sång, Bernt Andersson, dragspel/piano 
och Kjell Jansson, bas, presenteras i Ale 
gymnasium på Internationella Kvinno-
dagen. De bjuder på en härlig blandning 
av Kent Anderssons dikter, skrönor och 

gamla klassiska sånger från TV-serien 
Blå Gatan, pjäser på Göteborgs Stads-
teater, Folkteatern och nyare alster från 
revyerna på Aftonstjärnan. Tisdagen den 
8 mars besöker Maria, Bernt och Kjell 
teatersalongen i Nödinge för att fram-
föra Kent Anderssons visor.

Maria Hörnelius, skådespelerska, 
regissör, sångerska (2 LP med sång-
texter främst av Kent Andersson och 
B. Brecht). Scenskolan i Göteborg 
1961-63 och arbetade sedan med vissa 
avbrott på Göteborgs Stadsteater 1964-
1998. Hon medverkade bland annat i 
de berömda originaluppsättningarna 
av Kent Anderssons och Bengt Bratts 
”Hemmet” och ”Sandlådan”. 

Bernt Andersson är allroundmusi-
kant på dragspel, piano, orgel, munspel, 
mandolin med mera. Han är verksam 
som musiker, arrangör, kompositör 
och kapellmästare. Från sommaren 

1999 och framåt kapellmästare 
för Carl-Einar Häckners varie-
téuppsättningar på Liseberg med 
en lång rad internationella gäster.

Kjell Jansson har i ett par 
decennier försett framför allt jazz-

grupper i och kring Göteborg med ett 
svängigt, drivande, stadigt och, inte 
minst, musikantiskt basspel. Han har 
varit en rytmisk och harmonisk klippa i 
grupper som Mount Everest, Opposite 
Corner och Åke Johansson Trio. Han 
har med andra ord tillhört de främsta 
på sitt instrument i Sverige, både som 
kompmusiker och solist.

❐❐❐

En sång för Kent tilll  Nödinngege

Kjell Jansson, Maria Hörnelius och 
Bengt Andersson kommer till Ale gym-
nasium tisdagen den 8 mars för att 
tolka Kent Andersson.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se
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TRASSEL

ÅSA-NISSE
Wälkom to Knohult

Söndag 13 feb
kl 15.00

Matiné, från 7 år. Entré 60:-

Onsdag 16/2 kl 19 
& torsdag 17/2 kl 14

www.scandorama.se • 040-600 00 00

Härliga fl odkryssningar

Boka hos din resebyrå 
eller direkt hos oss.

Flyt fram i Centraleuropa
Tre härliga kryssningar med M/S Rigoletto 
där du blir bortskämd varje dag. 
Njut av vackra vyer, avkoppling på soldäck, 
gemytligt sällskap och spännande utfl ykter.
Vilken mat, vilket vin och vilken service!

I priset ingår alltid: 
• Resa i modern helturistbuss till och från Sverige
• Hotellövernattningar med frukost-/halvpension
• Helpension ombord på M/S Rigoletto
• Scandoramaguide

 5/6 Donaukryssning med Prag 13 d . . . . . . . . .  12 595
 12/6 Donaukryssning med Rüdesheim 13 d  12 795
 19/6 Donaukryssning med Prag 13 d . . . . . . . . .  12 795
 26/6 Donaukryssning med Rüdesheim 13 d  12 995
 17/9 Rhen- & Moselkryssning 7 d. . . . . . . . . . . . . .  7 595
 24/9 Rhen- & Moselkryssning 7 d. . . . . . . . . . . . . .  7 495

Priser från Malmö. Anslutning från 120 orter i Sverige.

SPF Alebygden har avhållit sitt 32:a 
årsmöte i Medborgarhuset. Ordfö-
randen Hans Åström kunde hälsa 
94 medlemmar välkomna.

Årsmötesförhandlingarna leddes 
som vanligt utmärkt av Daniel 
Höglund. Av verksamhetsberät-
telsen framgick att medlemsantalet 
hade ökat med 14 personer och är 
nu 528. Största diskussionen kom att 
gälla medlemsavgiften. Årsmötet be-
slutade att höja den med 20 kronor 
från och med 2012.  Axel Sager 
valdes som ny ersättare i styrelsen. 
Ny i valberedningen blev Eva Jöns-
son.

Efter förhandlingarna gjorde Re-
fräng & Co bestående av Gunil-
la Hansen och Kent Jonasson från 
Kareby ett bejublat framträdande. 
Deras melodiradiorepertoar upp-
skattades mycket.

Därefter följde information om 
vårens program. Närmast är en träff 
för nya medlemmar på Björkliden 
den 23 februari.

Ale Allvetare återkommer den 21 
mars. En vårfest arrangeras den 25 
mars och alla medlemmar över 85 år 
bjuds in till en träff den 27 april.

Ann-Marie Ahlgren startar en 
ny konstcirkel och svarar även för 
en resa till Holland i början av maj. 
Dessutom kan man delta i cirklar i 
datakunskap, litteratur, vardagsju-
ridik och vinkunskap. Det pågår en 
kurs om stormaktstiden och en resa 
till Baltikum är planerad i septem-
ber. 

Stavgången på Dammekärr börjar 
den 28 februari. Kultur- och natur-
vandringarna startar den 18 mars 
med en vandring i Ytterby. 

Boule spelas i Alafors tisdagar 
och torsdagar. 46 medlemmar hade 
lämnat in motionskort och redovisat 
hela 18 600 aktivitetstillfällen. Sex 
stycken vann priser.

Som representant för styrelsen 
tackade Ann-Marie Ahlgren Hans 
Åström med en blomma som er-
känsla för det fina jobb, som han 
lägger ner som föreningens ordfö-
rande.

Efter kaffe och smörgås avsluta-
des årsmötet med dragning på lot-
terierna. Slutligen hälsades alla väl-
komna till månadsmötet i Service-
huset, Bohus, den 9 mars.

Lennart Mattsson

Välbesökt SPF-årsmöte
SPF Alebygden har hållit årsmöte. Från vänster ses Lennart Mattsson, Daniel SPF Alebygden har hållit årsmöte. Från vänster ses Lennart Mattsson, Daniel 
Höglund och Hans Åström.                Foto: Christer LindahlHöglund och Hans Åström.                Foto: Christer Lindahl

Bilsemester med

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

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Blekinge

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

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

vin

Guö Värdshus  
Det exklusiva och traditionsrika 
Guö Värdshus är den perfekta plat-
sen om ni behöver tid för er själva 
samt lugn runt omkring er. I denna 
idylliska herrgårdsmiljö blir man 
som gäst väl omhändertagen och 
ni kommer att kunna njuta av några 
avkopplande semesterdagar med en 
utsökt middag i den välrekommen-
derade restaurangen där även utsik-
ten över skärgården är i en klass för 
sig. Smaka gärna på värdshusets 
10-15 egna viner som noggrant 
blivit utvalda från vinslott i Alsace 
och Sydspanien. Om det är utflyk-
ter ni vill ha så bege er ut i den rika 
mångfalden i Blekinges natur: Djupa 
bokskogar, glittrande sjöar, fiskrika 
vattendrag, röda trähus och skär-
gårdsidyll med öar och holmar. 

Ankomst: Fredagar 1/4-17/6 samt 
valfri i påsk 20-23/4, Kristi himmels-
färd 1-3/6 och pingst 10-11/6 2011.

Upptäck alperna 
& Hinterglemm

Hotel Hinterglemm  
Ert hotell är ett utmärkt utgångspunkt 
för en familjesemester där ni tillsam-
mans kan åka på upptäcktsfärd i det 
betagande österrikiska alplandska-
pet. Här bor ni i lägenhet med egen 
balkong och får dagens första och 
sista måltid serverat i omgivningar 
där barnfamiljer känner sig välkom-
na. Tar ni bergbanan Reiterkogelbahn 
(100 m) upp till höjderna så kan ni 
njuta av den storslående utsikten. 
Platsen är ett rent paradis för vand-
rare och mountainbike-entusiaster, 
här fi nner man många turer och sti-
gar - där även barnen kan vara med. 
Ni har dessutom en riktigt bra bas 
för utfl ykter till många av Österrikes 
populäraste sevärdigheter som t.ex. 
panoramavägen Grossglockner 
Hochalpenstrasse, som startar i sta-
den Fusch (43 km) och snirklar sig in 
i området omkring Österrikes högsta 
berg Grossglockner. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Pris per lägenhet 

3.549:-

8 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Österrike

Bo på idylliskt 
värdshus

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 599:-

Guö Värdshus

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Ankomst: 
Lördagar 4/6-20/8 2011.

BRA BARNRABATT 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag/

buffé
•  1 JokerCard upplev-

elsepass (inkl. entré 
till bl.a. linbanor, 
badlandet i Saalbach, 
simhall, rabatt på 
sevärdheter m.m.)

Hotel Hinterglemm

Foto:  Region Blekinge

OBS: Kuravgift är inte inkluderat och skall 
betalas direkt på hotellet mot en avgift på 
1,20 EUR per person per dygn.


