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ÄLVÄNGEN. Det är bara 
att lyfta på hatten för 
en fin utställning.

I söndags var det 
vernissage på Repsla-
garmuseet i Älvängen.

Berith Larsson visar 
ett färgsprakande gal-
leri av vackra huvudbo-
nader.
Med ett slag för hatten är 
namnet på den utställning som 
just nu visas på Repslagarmu-
seet och som pågår till och 
med den 15 april.

– Min passion i livet är just 
hattar. Alla kvinnor kan bära 
hatt, det finns en för alla, säger 
Berith Larsson som tog emot 
besökarna på vernissagedagen.

Berith har sytt och arbetat 
med hattar sedan 1993. Hon 

har utbildning från Tillskärar-
akademin i Stockholm och har 
varit lärling hos flera modister, 
samt gått ett flertal kvällskur-
ser.

– I min ateljé har jag ungefär 
150 hattar. Ett 20-tal av dem 
visar jag upp här i Älvängen, 
förklarar Berith.

Vad är det för hattmode 
som gäller just nu?

– Nu är det inne med visit-
hatt.

Vilken färg ska man välja?
– Svart går alltid hem, i 

övrigt gäller mycket pastell.
Hur vet man att hatten 

sitter rätt?
– Ansiktsformen avgör. 

Man bör undvika ett allt för 
stort brätte, så att hatten inte 
blir som en parasoll på huvu-
det, avslutar Berith Larsson.

JONAS ANDERSSON

Färgsprakande galleri av hattar

I söndags var det vernissa-
ge för Berith Larssons ut-
ställning.
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WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

NÖDINGE. Stefan 
Andersson firar 20 år 
om artist.

Onsdagen den 14 
mars uppträder han i 
Nödinge kyrka tillsam-
mans med Blue´n Joy.

– Det blir fantastiskt! 
Den som inte har stått 
inbäddad i en kör har 
missat något. Jag 
kommer att blanda och 
ge ur mitt material från 
två decennier, säger 
Stefan till Alekuriren.

Förra våren gjorde Blue´n 
Joy ett rosat framträdande 
tillsammans med Åsa Jinder. 
Nästa onsdag får Nödinge 
kyrka återigen finfrämmat 
då Göteborgaren Stefan 
Andersson gör entré. Stefan 
slog igenom med dunder 
och brak med singeln ”Catch 
the moon” vilket gav honom 
en Grammis som ”Årets 

nykomling” 1992. 20 år och 
tio album senare turnerar 
Stefan Andersson framförallt 
med sina historiska skådespel 
No 90 Kleist, Hönsafesten 
och Teaterkungen.

– Om jag tycker det är lika 
roligt att vara artist nu som 
för 20 år sedan? Definitivt! 
Det är mycket roligare, fast 
på ett annat sätt. Då, när man 
slog igenom, var det mer en 
euforisk lycka. Ungefär som 
när man är nykär, det blir 
hysteriskt på något sätt. Nu 
njuter jag mer av de projekt 
jag har.

Är det samma Stefan 
Andersson vi ser nu som 
tidigare?

– Nej, det vill jag inte 
påstå. Det hade varit hemskt 
om det var så. Jag har fått nya 
influenser, blivit äldre, mog-
nare och under åren utveck-
lar du dig själv som person. 
Det speglar sig i musiken 

också. Till en början var det 
bara engelska texter som 
gällde för min del, jag tyckte 
det andades mer rock´n roll 
på något vis.

1997/98 släppte Stefan 
Andersson sitt första album 
på svenska, svenska visor 
med latinska förtecken. Det 
har blivit ett par stycken till, 
bland annat ”En främlings 
hus” där låtarna är hämtade 
från Anderssons samtliga 
album och arrangerade för 
kör och stråkar.

– Jag har gjort många 
konserter med lokala körer 
och det är något speciellt. 
En kör är att jämföra med 
en V8-motor, det räcker att 
det puttrar lite grann så låter 
det mycket ändå, förklarar 
Stefan som nu gör sitt första 
uppträdande någonsin i Ale 
kommun.

Varifrån hämtar du 
inspiration till din musik?

Stefan Andersson kommer till Nödinge kyrka
– Uppträder med kören Blue’n Joy

Musikern Stefan Andersson gästar Nödinge kyrka onsdagen den 14 mars då han uppträder 
tillsammans med kören Blue´n Joy.

– Jag har ett intresse av 
människor i stort och i smått. 
Alla har en historia och något 
intressant att förmedla. 
Drömmar, förhoppningar 
och sorger har vi alla gemen-
samt.

Hur är det att uppträda i 
en kyrka?

– Det blir en klang i kyrkan 
som gör det storslaget och 
mäktigt. Jag gillar det.

Finns det några religiösa 
förtecken i konserten?

– Nej, jag är inte själv 
religiös, inte mer än att jag 
reflekterar över min existens 
då och då. När vi har det tuf-
fare i livet så söker vi ofta ett 
större sammanhang, någon 
att hålla i handen.

Finns det någon av dina 
svenska artistkollegor som 
du tycker extra bra om?

– Laleh tycker jag är det 
bästa som vi har fått fram 
på många år. Jag är glad för 
hennes skull, hon är värd 

den uppmärksamhet och den 
framgång som hon fått.

Hur tillbringar du helst 
en ledig helg?

– Då innehåller den gärna 
idrott, att spela tennis tycker 
jag är extremt kul. Sedan vill 
jag umgås med familjen och 
mina vänner, i kombination 
med god mat. Det räcker 
långt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Åttonde 
årsmötet för Stödför-
eningen Vaken hölls i 
tisdags.

Av handlingarna 
framgick att ”Vakna-
fonden” bidragit med 
135 000 kronor till för-
eningslivet i Ale under 
2011.

Vaknapåsen som 
säljs hos ICA Kvantum 
Ale Torg till förmån för 
barn och unga var även 
i år fondens enskilt 
största bidragsgivare.

Det är nu sju år sedan Stöd-
föreningen Vaken bildades, 
ett resultat av allmänhetens 
och näringslivets engage-
mang för det drogförebyg-
gande arbetet i Ale. Kom-
munens satsning på projek-
tet ”Vakna, droger dödar” 
väckte andra goda krafter och 
viljan att stötta insatserna för 

barn och unga var påtaglig. 
Frågan om hur ekonomiska 
bidrag skulle kunna förvaltas 
utanför den kommunala by-
råkratin fick sin lösning i att 
en ideell stödförening bilda-
des. I tisdags höll föreningen 
årsmöte. Per-Anders Klö-
versjö omvaldes som ordfö-
rande i två år. Det blir hans 
andra sejour. Övriga ledamö-
ter i styrelsen 2012 är Tyrone 
Hansson, Linda Skånberg, 
Anders Bältsjö, Niclas An-
grell och Paula Dahlqvist.

Av handlingarna för 2011 
kunde noteras att bidragen 
som beviljats haft en när-
mast unik bredd. Styrelsen 
har givit ekonomiskt stöd till 
allt från Bohus Scoutkårs ka-
jaker till OK Alehofs sats-
ning på frisbeegolf. Älvbyg-
dens motorklubb har varit 
engagerad i ungdomssitua-
tionen i Älvängen och starta-
de upp en folkracesektion för 

intresserade. Denna satsning 
medverkade också fonden 
till. Likaså har Bohus IF:s 
initiativ till friidrott på Jen-
nylund fått ett ekonomiskt 
stöd. Totalt betalade fonden 
ut 135 500 kronor till fören-
ingslivet i Ale. Dessutom har 
Stödföreningen Vaken hjälpt 
ett antal föreningar med kost-
nadstäckning i samband med 
utåtriktade verksamheter.

Även i år kommer en sär-
skild tonvikt läggas vid att 
prioritera aktiviteter för 
unga tjejer. Ett fortsatt enga-
gemang för att genomföra en 
insamling till förmån för Eu-
ropas fattigaste barn i Molda-
vien gäller också. Tanken är 
också att återigen uppmärk-
samma Vaknapåsen och dess 
betydelse för barn och unga 
i  Ale. Under 2011 gav påsen 
drygt 168 000 kronor.

❐❐❐

Omval i Vaknafonden


