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ÄLVÄNGEN. Per Lager-
qvist är fotografen 
bakom utställningen 
”Fotografens öga” som 
just nu pågår i Smyrna-
kyrkans lokaler.

Allt från kajor i 
Älvängen till morgon-
rusning i New York har 
han fångat på bild.

Det är en ödmjuk foto-
graf som möter besökarna i 
entrén. 

Till vardags jobbar Per 
Lagerqvist som elektriker, 
men lediga stunder spende-
rar han ofta bakom kamera-
linsen.

– Jag har alltid varit intres-
serad av fotografering och 
har faktiskt gått en tvåårig 
fotoutbildning, men det är 
inget jag har jobbat med. 

Utställningen har ingen 
direkt röd tråd utan består 
av vitt skilda motiv från flera 
olika platser i världen. 

Kameran har han för det 

mesta med sig och många 
foton är tagna under resor 
med familjen. 

– Jag tycker det är intres-
sant varför fotografen väljer 
att ta vissa bilder. När man 
tittar på en bild ser man värl-
den ur den personens ögon 
och det tycker jag är fascine-
rande. Genom min utställ-
ning vill jag inspirera andra 
till att våga visa upp sina verk. 
Det hade även varit roligt om 
man kunde starta en krea-
tiv förening där människor 
som håller på med allt från 
trä och textil till foto, måleri 
och poesi kunde träffas och 
utbyta idéer. Vi har en jätte-
bra lokal här i kyrkan.

Per Lagerqvist menar att 
man som fotograf ser världen 
i bilder, vare sig det hand-
lar om ett gäng kajor som 
varje kväll landar på taket till 
Älvängens fotoaffär eller ett 
skyltfönster fullt med skor i 
Jerusalem.

JOHANNA ROOS

Fotografens öga
Per Lagerqvist har två foton från New York som favoriter. 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Tisdagskväll i NolTisdagskväll i Nol
22 maj kl. 18.30 

Nols kyrka

Finns Gud i Nol?Finns Gud i Nol?
Vi kollar genom att 

göra en pilgrimsvandring 
i vår närmiljö!
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NÖDINGE. Söndagen 
den 6 maj arrangerades 
Vättlefjällsvandringen.

Den 37:e i ordningen.
– Bra väder och 

utmärkt terräng, för-
klarar OK Alehofs Jack 
Grönroos.
Vättlefjällsvandringen star-
tade 1976 och erbjuder både 
en härlig naturupplevelse 
och nyttig motion. Intres-
set har varierat under årens 
lopp. Den här gången note-
rades 814 deltagare varav ett 
hundratal valde den så kallade 

KortVättlen 
som mäter 
15 kilome-
ter mot den 
traditionella 

vandringen på 25 kilometer.
– De allra flesta vill gå 

långt, det är en tydlig trend, 
säger Jack Grönroos.

Meteorologerna hade 
hotat med kyla och regn 
på vandringsdagen. Så blev 
emellertid inte fallet. Visser-
ligen var det frost tidigt på 
morgonen, men sedan steg 
temperaturen till en behag-
lig nivå.

– Deltagarna berömde oss 
för att vi hade ordnat med 
den perfekta väderleken. Det 
fanns inget att klaga på, för-
klarar Grönroos.

Nästa år infaller Vättle-
fjällsvandringen söndagen 
den 5 maj.

JONAS ANDERSSONEtt 80-tal medlemmar i SPF Ale-
bygden deltog i månadsträffen i 
Starrkärrs bygdegård. De kunde 
glädja sig åt trevliga visor och 
festliga historier, till exempel om 

mannen som hade köpt sin första 
dammsugare. Grannen undrade hur 
den var? Jo, den var fantastisk! Jag 
tog bara ett svepande under sängen 
och så var påsen full.

Värdar var kontaktkommittén i 
Ryd, Sannum och Rished under led-
ning av Siv och Gunnar Wiik.

I glasbrukens barndom var 
det vanligt att glasarbetarna 
på bruket värmde sin mat i 
hyttan med hjälp av värmen 
från glasvannorna. En och 
annan luffare kunde ibland 
få natthärbärge i den varma 
hyttan. 

Den 8:e maj tog Kultur-
föreningen Bruksongar åter 
upp traditionen med hytt-
sill som blivit väldigt popu-
lär, bland annat i småländ-
ska Glasriket. Det var dukat 
i hyttan och i Glasbruks-
museet där ett drygt 50-tal 

medlemmar bjöds på hyttsill 
med färskpotatis, stekt fläsk, 
Janssons frestelse, brieost 
med marmelad och hemba-
kat bröd.

Efter kaffe och hembakt 
kaka var det lottdragning på 
entrébiljetterna. Det fanns 
även möjlighet att köpa 
lotter med fantastiskt vackra 
blomsterkorgar som priser. 
En stor eloge till nöjeskom-
mittén som hade ordnat 
denna mycket trevliga till-
ställning.

Jouko Kangasoja

Uppskattad underhållning på SPF-träff

Vättlefjällsvandring i utmärkt terräng

814 personer hade anmält sig till den 37:e Vättlefjällsvand-
ringen som gick av stapeln förra söndagen.

Gammal tradition återupptogs 
på Glasbruksmuseet

Ett 50-tal medlemmar kom till Bruksongars återupptagna 
tradition med hyttsill på Glasbruksmuseet.

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljett till Streaplers 
i Furulundsparken
Alekuriren och Ahlafors IF lottar ut tio biljetter till danskvällen i Furulundsparken, 

Alafors, fredag 25 maj då Streaplers kommer på besök.

Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 

Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett.

Vad är namnet på Streaplers senaste skiva?
1. Vi kör igen X. På egna vägar 2. Alltid på gång

Hur många skivor har Streaplers givit ut genom åren?
1. 37  X. 45 2. 53

Vilken är sångaren Kenny Samuelssons favorithobby?
1. Veteranfordon X. Golf 2. Frimärkssamling

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 

OBS! Märk kuvertet ”Furulund”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 18 maj!

Skepplanda kyrka 
Kristi himmelsfärds dag 

Högmässa kl 10  
Trumpetmusik från kyrktornet  9.45 

Skepplanda kyrkokör 
Pierre Torwald, Ulrik Höglund, trumpet 

Bengt Broman, präst 
 

S:t Peder kyrka 
Kristi himmelsfärds dag 

Högmässa kl 12 
Pierre Torwald, Ulrik Höglund, 

trumpet 
Bengt Broman, präst 

 

Hålanda kyrka  
Söndag 20 maj kl 17 
MUSIKGUDSTJÄNST 

”Fram mellan bugande björkar” 
Hålanda kyrkokör 

Matz Gustafsson - elbas 
Ellenor Lorentsson - sång 

Sandra Svantesson - nyckelharpa 
Renny Olausson - präst 

Kyrkkaffe serveras med hembakat tunnbröd. 
 

Välkomna! 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda


