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Älvängens 
Missionskyrka

Tisdag: Carl-Olov Hultby

Onsdag:  Per-Martin Andersson 
& Sabina Nilsson

Torsdag: Gunnel Noreliusson

Den 22-24 februari 
kl 19.00

Älvängens Missionskyrka

VÄLKOMNA!

NÖDINGE. Romeo och Julia 
genomlevde årtusendets 
värsta kärlekskval. Än idag 
skriver olyckliga människor 
brev till Julia, adresserade till 
ett hus i Verona där hon sägs 
ha bott. När Elvis Costello 
hörde talas om detta blev han 
så inspirerad att han skrev 
sångsamlingen The Juliet 
Letters tillsammans med 
The Brodsky Quartet. 

Den unga Göteborgsba-
serade Sjöströmska kvartet-
ten och sångaren Alexander 
Lövmark ger oss nu en unik 
möjlighet att få uppleva Cos-
tellos mästerverk, dessutom 
med muntliga utsmyck-
ningar på svenska mellan 
sångerna. Här avhandlas 

svek, längtan, saknad, svart-
sjuka, passion, besvikelse; 
kort sagt berörs hela vårt 
känslospektrum. Onsdag 
23 februari kan vi alla slitas 
mellan känslorna när verket 
framförs i Nödinge. 

Sjöströmska kvartet-
ten är en Göteborgsbaserad 
professionell stråkkvartett 
bestående av Jenny Sjöström 
violin, Ellen Hjalmarson 
violin, Märta Eriksson viola 
och Lisa Reuter cello. Alla 
medlemmarna har studerat 
vid Högskolan för Scen och 
Musik i Göteborg och det 
var också där kvartetten bil-
dades under våren 2007. Året 
därpå genomförde kvartet-
ten med stor framgång en 

uppskattad turné med kon-
serter runt om i Västsverige. 
I januari 2009 tog de även 
emot ett stipendium från 
Kungliga Vetenskaps- och 
Vitterhetssamhället i Göte-
borg. I november 2009 vann 
de Vertavokvartettens pris 
för unga stråkkvartetter, 
”Vertavo prisen 2009”. 

I föreställningen The 
Juliet Letters samarbetar 
gruppen med Alexander Löv-
mark. Alexander har studerat 
på improvisationsmusiker-
programmet på Högskolan 
för Scen och Musik. De band 
och projekt som Alexan-
der ägnar sig åt är av väldigt 
skild karaktär. Både musik av 
nationalskalden Evert Taube 

i skivaktuella åttamanna-
orkestern Tira Vento samt 
konserten The Juliet Letters 
ligger honom mycket varmt 
om hjärtat. 

The Juliet Letters är en 
föreställning som berör män-
niskor i alla åldrar. Tillsam-
mans med Studieförbundet 
Vuxenskolan erbjuder Ale 
kommun en helkväll för alla 
intresserade av såväl musik 
som ord. För några kan det 
vara en start till kommande 
studiecirklar i skrivande, för 
andra en del av studierna på 
gymnasiet – alla är lika väl-
komna. I pausen finns möjlig-
het till fika i gymnasiecaféet.

❐❐❐

20 brev på liv & död
– Costellos mästerverk framförs i Nödinge

Onsdagen den 23 februari framförs sångsamlingen The 
Juliet Letters i Ale gymnasium.

Skepplanda Sockens Bygde-
gårdsförening har hållit sitt 
ordinarie årsmöte tisdag den 
25 januari 2011 i Bygdegår-
den.  Ett tjugotal medlem-
mar hade tagit sig dit, trots 
alla isfläckar och kyla.

Till ordförande för mötet 
valdes Bengt Englund 
och till mötessekreterare 
Gunvor Ljunggren.

Av verksamhetsberät-
telsen framgick att Byg-
degården varit uthyrd 204 
dagar under år 2010 och 
därtill under vissa dagar 
flera hyresgäster per dag.  
Summan av detta blir alltså 
260 uthyrningstillfällen.

Största hyresgästen har 
varit Skepplanda-Hålanda 
Pensionärsförening, som 
periodvis har aktiviteter 
fyra dagar per vecka för 
sina medlemmar. Dans-
föreningen Korkskruven 
är en flitig hyresgäst, som 
har kursverksamhet med 
dans.  Försvaret är en bland 
hyresgästerna, som under en 
repövning i bygden behövde 
lokal för logi och sam-
bandsverksamhet.  Det var 
fyra dagar under våren.  En 

hyresgäst under året var ett 
norskt damfotbollslag, som 
spelade i Skepplanda Cup, 
som arrangerats av Skepp-
landa BTK.  Ett trettiotal 
privatpersoner har under 
året hyrt lokal för att fira 
bröllop eller kalas.

Föreningen har under 
året haft fem egna arrang-
emang i form av Trädgårds-
dag under våren, dessutom 
fyra vis- och sångunderhåll-
ningsaftnar, två på våren 
och två på hösten med bland 
andra Susanne Alvegren 
och Nick Borgen.

Vad som gäller lokalen 
– den har fått tilläggsisole-
ring, ny klädsel och färg på 
sydvästra gaveln.  Ny hög-
talaranläggning har instal-
lerats samt ny förstärkare till 
teleslingan. Tio stycken nya 
hopfällbara bord med trans-
portvagn har inköpts samt 
klädsel till de stapelbara 
stolarna.

En av toaletterna har 
upprustats med nytt kakel 
och klinkers, tvättställ och 
toastol. De flesta arbeten 
har utförts av styrelsen och 
medlemmar.

Fören-
ingen har 
vid års-
skiftet 81 

medlemmar och därtill sju 
föreningar i bygden som har 
medlemskap i Bygdegården, 
vilket borgar för att Bygde-
gården har en stark förank-
ring i bygden.

Föreningens styrelse har 
under året varit: Hans-Olof 
Thorbjörnsson ordförande, 
Kurt Gerke vice ordfö-
rande, Ingvor Hansson 
sekreterare, Leif Andersson 
kassör, Kent Carlsson pro-
gramansvarig, övriga leda-
möter: Rose-Marie Pers-
son, Birger Persson och 
Olof Magnusson, revisorer: 
Sven-Olof Svensson och 
Bo Björklund. Mötet beslöt 
omval av samtliga.

Mötesordförande Bengt 
Englund framförde ett stort 
tack till styrelsen för sina 
arbetsinsatser och engage-
mang under det gånga året.

Efter mötet bjöds det på 
kaffe med dopp som sma-
kade mycket gott och därtill 
en trevlig diskussion som 
varade länge.

Vi i styrelsen tackade för 
förtroende under det gånga 
året och ser med förväntan 
och spänning fram emot 
2011 vad som skall komma.

Leif Andersson
Föreningens kassör

Årsmöte i Skepplanda Sockens Bygdegårdsförening

Är du en plikt- eller 
lustmänniska? 
Hoppar du ur sängen 

med ett glädjeskutt och ut-
brister: ”Härligt, ännu en 
ny dag!” eller segar du dig 
upp och tänker för dig 
själv: ”Hur ska jag orka en 
dag till”? Ytterligheter, ja-
visst, men de flesta vet nog 
åt vilket håll det lutar. Ser 
vi möjligheterna eller ser 
vi svårigheterna? Var finns 
vår drivkraft? Är det måsten 
eller är det viljan?

En som fick sin driv-
kraft förändrad var Paulus. 
Uppväxt som en from jude 
med god utbildning hade 
han inget annat val än att 
fullfölja de plikter som 
svarade mot en sådan bak-
grund. Men mitt i livet är 
han med om en händelse 

som förändrar allt. I mötet 
med Jesus inser han att hans 
egna meriter faller platt till 
marken. Istället erbjuder 
Jesus honom en ”anställ-
ning” grundad på Jesus 
meriter, inte på Paulus egna. 

Därför kan Paulus skriva 
ett brev som blir känt som 
”Glädjens brev” i Bibeln, 
trots att han sitter i fäng-
else med dödsstraff som en 
möjlig utgång. Lovsången 
till Gud ljuder mellan 
raderna; att vara ett vittne 
för Kristus är hans djupaste 
vilja, om det så skulle kosta 
honom livet! (Filipperbre-
vet.)

En sångstrof som vår kör 
ofta sjöng för några år sen 
har dykt upp i mina tankar: 

Att lämna allt och följa mig, 
kan kosta dig ditt liv, 

men jag ger dig mycket mera. 
Att lämna allt och följa mig
är ändå värt sitt pris, 
för jag går vid din sida. 
Kan det vara så att det 

Gud har i beredskap åt oss 
människor är mera värt än 
till och med vårt eget liv? 
Det rimmar inte alldeles väl 
med den egofixerade värld vi 
lever i. Men både Bibeln och 
kyrkans erfarenhet säger att 
det är sant. 

I mötet med Jesus föds 
lusten till ett liv i harmoni 
med Guds vilja. Hur vi 
lyckas kan variera, men ett 
är säkert: Lust och vilja är 
den absolut bästa drivkraften 
i allt vad vi gör, vad det än 
gäller!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrna-

församlingen, Älvängen

Betraktelse

Plikt eller lust?

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Söndagen den 20 februari
 

Starrkärrs kyrka 
11.00 Mässa 

Kyrkokören medverkar. 
Präst: Per-Martin Andersson 

Älvängens blå kyrka 
18.00 Förbönsgudstjänst 

gospel.kom medverkar. 
Präst: Per-Martin Andersson

Efter gudstjänsten kyrkkaffe 
och samtal om framtiden för 

Älvängens Blå kyrka.

I torsdags morse, slogs 
kanske ett av Sveriges längs-
ta rep på Båtmässan i Gö-
teborg.

För att den här histori-
en skulle kunna komma till 
skott, så var det tvunget att 
göras före Båtmässans öpp-
nades för allmänheten. Det 
hade tyvärr blivit mycket 
svårare att genomföra om 
besökare funnits i lokalen 
samtidigt. Så alla inblanda-
de var på plats strax efter sju 
på morgonen för att plocka 
upp alla pinaler.

Tony, Ingemar och 
Christoffer övervakade dukt 
utdragningen, i detta fall 
skulle det bli ett treslaget 

rep. Med dukterna fästa i en 
lekare om midjan gick Åke 
sakta framåt, genom hela lo-
kalen ut genom Glasgången 
över Mölndalsån och ända 
ut till Parkeringsdäcket på 
Fokus. En liten promenad 
på cirka 350 meter. Att han 
sedan skulle hålla ställning-
en, såg Sten Svedlund från 
Karlskrona Repslageri till.

När repet sedan var 
slaget och klart för att 
”taglas” i ändarna blev det 
en liten samling av folket, 
och lyckan var stor och 
många kommentarer fälldes. 
Ett nytt långt liv var fött.

Christoffer och Inge-
mar såg till att uppspolning-

en blev så bra och jämn som 
möjligt, i bakgrunden skym-
tade man Ingemar och Tony 
som vevade bobinen.

Christoffer och Tony såg 
till att den färdiga reprul-
len inte skulle rulla upp sig 
genom att fästa förband 
som höll allt på plats.

Repslagarmuseet riktar 
ett stort tack till Svenska 
Mässan och Båtmässan för 
att man fick denna möjlig-
het att göra denna insats. 
Repet som blev färdigt fick 
en längd utav cirka 310 
meter och ska auktioneras 
ut till förmån för Bancan-
cerfonden.

❐❐❐

Var det månne Sveriges längsta rep som Repslagarmuseets representanter slog på Båt-
mässan i torsdags? Repet mätte 310 meter.                                        Foto: Allan Nilsson

Sveriges längsta rep slogs på Båtmässan?Sveriges längsta rep slogs på Båtmässan?


