
ÄLVÄNGEN. Harald 
Jakobsson var en av 
de verkligt stora inom 
Västergötlands Idrotts-
förbund.

Nu hedras hans 
minne av en samling 
pensionärer som har 
motocrossen som sin 
gemensamma nämnare.

En dag i veckan träf-
fas de för att bläddra i 
gamla tidningsurklipp 
och foton som Jakobs-
son lämnat efter sig.

Harald Jakobsson, brottarn 
kallad, var under hela sin 
livstid engagerad inom för-
eningslivet. Förutom brott-
ning var det framförallt mo-
tocross som Harald engage-
rade sig i, men även en hel 

del andra sporter. Han växte 
upp i Sollebrunn, men bodde 
i Älvängen större delen av sin 
livstid.

– Harald var också en 
flitig skribent i ELA, Elfs-
borgs Läns Allehanda. Vi har 
två pärmar med urklipp som 
vi håller på att plöja igenom. 
Vi har betat av den första 
och kommer att fortsätta till 
hösten med den andra, för-

klarar Stig Larsson som 
leder studiecirkeln.

Deltagarna, som är sju till 
antalet, har alla ett förflutet i 
ÄMK – Älvbygdens Motor-
klubb. Historiska klipp finns 
att bevittna i de pärmar som 
Jakobsson lät skänka till hem-
bygdsföreningen.

– Det är från epoken 1978-
79 och det arbete som gjordes 
i ÄMK på den tiden beskrivs 

på ett föredömligt sätt. Det 
är fantastiskt roligt att blicka 
tillbaka, säger Stig.

– Minnena väcks till liv 
och det blir en hel del prat 
om olika personer som nämns 
i texterna. Harald hade en 
imponerande ordning i sina 
pärmar, säger Göran Pet-
tersson.

STARRKÄRR. Söndagen 
den 11 mars hade 27 med-
lemmar från Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening 
samlats i församlingshem-
met i Starrkärr för att ge-
nomföra föreningens ordi-
narie årsmöte.

Föreningens ordförande 
Inga-Britt Karlbom häl-
sade välkommen, och för-
klarade årsmötet öppnat. 
Hon påbjöd därefter en tyst 
minut för att hedra de med-
lemmar som gått bort under 
året. Därefter vidtog de or-
dinarie årsmötesförhand-
lingarna.

Till mötesordförande 
valdes Gerhard Anders-
son och till mötessekretera-
re Margareta Lund. Inga-
Britt Karlbom redogjorde 
för de verksamheter som fö-
rekommit under året. För-

eningens kassör Birgitta 
Jönsson lämnade en ingå-
ende redogörelse för ekono-
min. De största inkomst-
källorna är midsommarfes-
ten och medlemsavgifterna, 
men konstaterade att utan 
det kommunala bidraget på 
10 000 kronor skulle eko-
nomin inte gå ihop. Bygg-
naderna i hembygdsparken 
blir äldre och kräver stora 
ekonomiska insatser för sitt 
årliga underhåll. Kassören 
föreslog oförändrad med-
lemsavgift 100 kronor per 
år.

Ansvarsfrihet
Revisorerna föreslog an-
svarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret, vilket be-
viljades av årsmötet.

Valberedningen har haft 
ett ganska lätt arbete inför 

årsmötet. Samtliga som stod 
på plats för att avgå, hade 
valt att kvarstå i ytterligare 
två år, med Inga-Britt Karl-
bom som ordförande.

Inga-Britt redogjorde för 
programmet det komman-
de året. Det följer i prin-
cip samma mönster som ti-
digare år. En loppmarknad 
startade föregående år och 
planeras in även i år, den 
2 juni. Det kan bli en för-
stärkning till kassan. De 
som har lämpliga loppispry-
lar att skänka, kan vända sig 
till någon i styrelsen. Möte-
sordföranden avslutade års-
mötesförhandlingarna.

Därefter kåserade 
Gunnar Lindgren från 
Starrkärr om självupplevda 
händelser från sitt liv. Kå-
seriet var mycket uppskat-
tat. Han började och slutade 

med en låt på sin fina sax-
ofon. Årsmötet avslutades 
med kaffe och dopp.

Gerhard Andersson
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Årsmöte med Lindgren som kåsör

Gunnar Lindgren kåserade 
när Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening höll årsmöte 
förra söndagen.
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Varmt

välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

Jakobssons minne hedras
– Gamla tid-
ningsurklipp 
synas

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nostalgisk tillbakablick. En gång i veckan träffas ÄMK:s veteraner för att titta i Harald Ja-
kobssons gamla tidningsurklipp. Från vänster Göran Pettersson, Bruno Edvardsson, Hasse 
Svensson, Stig Larsson, Bosse Pettersson, Kuno Carlsson och Alvar Olsson.

ÄLVÄNGEN. Ale kommun 
har många begåvade ungdo-
mar, som är otroligt duktiga 
på att teckna och måla. Det 
uppmärksammar Repsla-
garmuseet i vår med utställ-
ningen S art av den unge ta-
langen Simon Axelsson, 
samtidigt som den traditio-
nella teckningstävlingen på 
temat Ivar Arosenius för 
Ale kommuns grundskolor 
går av stapeln.

Denna tävling har blivit 
en återkommande tradition 
och precis som föregående 
år så ställs ett flertal talang-
fulla, färgglada, roliga teck-
ningar ut. Ett flertal klas-
ser i kommunen deltar med 
underbara teckningar inspi-
rerad av Älvängens störs-
ta konstnär genom tiderna, 
Ivar Arosenius.

Naturligtvis hittar vi både 
Lillan och Katten i ett otal 
olika skepnader, men även 
fria kompositioner tyd-
ligt inspirerade av Ivar Aro-
senius. Barnen verkar ha 
haft riktigt roligt när de 
har målat. Undrar om vi 
inte bland dessa talangfulla 
elever kan hitta kommunens 
nästa stora konstnär?

Det går att rösta på Teck-
ningarna på museet ända 
fram till 19 april. Röstsedlar 
finns på museet.

Priset, som är 1000 
kronor för det vinnande bi-
draget, går till klassen, att 
göra något trevligt för. 
Konstnären själv får ett fint 

diplom med en Aroseniusre-
produktion plus att det vin-
nande bidraget kan komma 
att användas som affisch. 
Vinnarna presenteras den 22 
april i samband med vernis-
sagen av utställningen Be-
tongpoesi.  

Simon Axelsson är 12 år 
och går i sexan på Maden-
skolan. Han har alltid gillat 
att teckna och måla, men de 
sista åren har det blivit extra 
mycket. I början målade han 
mest dödskallar, men efter 
hand som han letade efter 
inspiration på Internet, till-
talades han av tatueringsmo-
tiv. Han gillar bland annat 
att de är färgglada.

I framtiden vill Simon 
fortsätta måla och rita och 
försöka utveckla sitt teck-
nande med hjälp av kurser.

– Det är roligt att lära sig 
mera, säger Simon

Förutom tecknandet 
och målandet gillar Simon 
djur. Han gillar att rida och 
umgås med sina kompisar. 
I hans utställning S art ser 
vi tydligt att tatueringar har 
varit en inspiration. Med en 
otrolig detaljrikedom och 
noggrannhet har han för-
färdigat den ena fantastiska 
bilden efter den andra. En 
utställning som gör betrak-
taren glad och ger en för-
hoppning om framtiden. En 
ny Ivar Arosenius?

Vernissagen äger rum 
söndagen den 1 april.

❐❐❐

S art med 
Simon Axelsson

Söndagen den 1 april är det vernissage på Repslagar-
museet för utställningen S art av den unge talang-
en Simon Axelsson från Älvängen. Samtidigt påbörjas 
teckningstävlingen på temat Ivar Arosenius.
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