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NÖDINGE. Det är hög 
tid att skicka in ansö-
kan för årets kultur-
stipendium.

Senast den 15 
oktober ska hand-
lingen vara kommunen 
tillhanda.

– Om du är profes-
sionell eller amatör 
spelar ingen roll, säger 
enhetschef Ragnhild 
Kappelmark.
Ale kommuns kulturstipen-
dium delas ut för insatser 
inom kulturområdet. Sti-
pendiet på 30 000 kronor är 

uppdelat i arbetsstipendium 
och belöningsstipendium.

– Det går att söka som 
enskild individ, grupp eller 
förening, förklarar Ragn-
hild Kappelmark.

Fjolårets belöningssti-
pendium tilldelades skåde-
spelaren Adam Lundgren 
medan arbetsstipendiet 
delades mellan Trio Acan-
tus, Charlotta Folkelind 
och Jonas Sanderman.

Stipendieutdelningen 
äger traditionsenligt rum 
i samband med Konsert i 
juletid i Ale gymnasium.

JONAS ANDERSSON

Vilka blir årets kulturstipendiater?

NÖDINGE. Förstklassig 
teaterunderhållning är 
att utlova i Ale gymna-
sium nu på måndag.

Skandiateatern är ute 
på turné med ”Grymt 
Galet”.

Föreställningen är 
en farsartad komedi av 
Willy Russell.

Grymt Galet hade premiär 
på Skandiateatern i Norrkö-
ping 2012. Turnépremiären 
ägde rum i Nybro den 11 
september i år och efter att 
ha besökt bland annat Udde-
valla, Kalmar och Falken-
berg är det Nödinge som står 
på tur.

Flera färgstarka skådespe-
lare återfinns i ensemblen, 
bland dem Inger ”Pippi” 
Nilsson och Carina Peren-
kranz, för de flesta känd 
som Judit i reklamen för 
Comhem. I Grymt Galet 
spelar Carina en rollkaraktär 
vid namn Pia, som vill klättra 
uppåt i karriärstegen.

– Det finns inte många 
likheter mellan Judit och Pia. 
Judit är en superhjälte som 
klarar allt, riktigt så är det 
inte med Pia. Hon vill göra 
karriär, men är inte riktigt 
van vid att slänga sig med fint 
vokabulär, förklarar Carina 
Perenkranz.

Pia är gift med Gunnar, 
som precis har fyllt 45. De 
bor i ett radhusområde där 
alla bostäder ser likadana ut. 
Gunnar är trött och vill för-
ändra sitt liv.

– Pia trivs däremot jätte-
bra, säger Carina.

Pias syster Anna spelas 
av Inger Nilsson. Anna och 
hennes man har bott i rad-
husområdet betydligt längre.

– Det blir många skratt, 
men det finns en undertext 
med ett budskap som är 
ganska klart. Gör något av 
ditt liv! Du måste våga!

Biljetter till Grymt Galet 
finns att köpa på biblioteket 
i Nödinge.

JONAS 
ANDERSSON

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen ★★★★ 
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, 
ligger på en halvö i skärgården med havsutsikt 
och nära till naturen. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 13/12 2013 samt 10/1-6/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

 

 
endast 499:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Skidsemester i Österrike
8 dagar i Fusch am Grossglockner

★★★

Hotellet ligger mitt i alpidyllen Fusch 
nedanför Österrikes högsta bergs-
topp Grossglockner och här finns 
massor av aktiviteter och afterski. 

Pris per person i dubbelrum

från3.499:-

Swarowski Kristallwelten
 
Ankomst: Lördagar i perioden 
4/1-22/3 2014.  
OBS: Kuravgift 1 EUR per person/dygn. 

2 barn
4-12 år 

½ priset 

Familienhotel 

Kühlungsborn
4 dagar i Nordtyskland
Hotel Polar-Stern ★★★  
Besök den gamla badorten 
Kühlungsborn vid Mecklenburg-
Vorpommerns östersjökust med 
den klassiska badbryggan som 
är öppen året runt. Hotellet är 
byggt i jugendstil vid stadens 
storhetstid runt år 1900 då ett 
flertal sommarpalats uppfördes. 
Hotellet ligger med utsikt över 
havet och endast 50 meter från 
strandpromenaden. Er värd har 
specialiserat sig på skotsk kul-
tur och historia och har hela 50 
märken skotsk whisky i hotellets 
bar. Besök historiska Wismar 
eller Schwerin med sitt törnro-
saslott vid sjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: Valfri i perioden 
3/10-17/12 2013 samt 2/1, 
24/1-28/4 2014. 

Julmarknad 

Rostock: 28/11-22/12 2013 

Wismar: 25/11-22/12 2013

             Hotel Polar-Ster
n

OBS: Kuravgift på 1 EUR per vuxen/dygn.

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Grymt galen komedi i Nödinge

Carina Perenkranz och Inger Nilsson är två av skådespelar-
na i föreställningen Grymt Galet som visas i Ale gymnasium 
nu på måndag.

Söndag 6 oktober kl 18
Onsdag 9 oktober kl 19

Onsdag 2 oktober kl 19
Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

HÅLANDA. Det blev inget VM 
(IWAP) i Stadskanaal för Gu-
nilla Wallengren.

En axelskada satte stopp 
för det.

– Nu blickar jag framåt 
och nästa stora mål är EM i 
Swansea som avgörs i augusti 
nästa år, säger Gunilla till 
Alekuriren.

Det blev i alla fall ett VM för Gunilla 
Wallengren det här året. I slutet av 
juli var Hålandas stolthet i Lyon där 
världsmästerskapet för alla skade-
grupper avgjordes.

– Ett VM att betrakta som ett 
Paralympics i miniformat, förklarar 
Gunilla som ställde upp på distan-
serna 5 000, 1 500 och 800 meter.

– Uppladdningen inför VM var 
inte den allra bästa. Jag blev förkyld 
några veckor innan avfärden till 
Frankrike och fick hoppa över SM-
tävlingarna i Söderhamn.

Gunilla Wallengren valde att bryta 
det inledande 5 000-metersloppet, 
men fick sin revansch på 800 meter.

– Jag lyckades vinna en klungspurt 
och bli femma. Jag är jättenöjd med 
den prestationen.

På 1 500 missade Gunilla dess-
värre finalen med en halv sekund, 
men besvikelsen över det försvann 
snabbt.

– Jag känner mig oerhört inspi-
rerad att jobba vidare mot nya mål. 
Motivationen är på topp. Eftersom 
säsongen blev avbruten lite grann i 
förtid har jag fått chansen att testa 
nya saker. Bland annat har jag gått 

upp en halv tum i drivringarna. Det 
har inneburit att jag gjort tider på trä-
ning som är snabbare än de resultat 
jag presterade på VM.

Vad har du för målbild framför 
dig?

– Det är naturligtvis Paralympics 
i Rio 2016 som är det stora målet. 
Innan dess är det EM 2014 och VM 
2015 som gäller.

– Självklart vill jag avsluta min kar-
riär med en VM- och OS-medalj och 
ett guld är det som står överst på öns-
kelistan. Får jag vara skadefri och allt 
stämmer i träningsupplägget inför 
de stora mästerskapen så ska det inte 
vara en omöjlighet.

Tisdagen den 8 oktober gästar 
Gunilla Wallengren SPF Alebyg-
dens träff i Medborgarhuset, Alafors. 
Gunilla kommer att berätta om sin 
idrottsresa, som fört henne världen 
runt. Nödinge kontaktkommitté 
svarar för värdskapet.

JONAS ANDERSSON

– Men närmast väntar 
föreläsning i Alafors

Gunilla har tagit 
sikte på Rio

Gunilla Wallengren har motivatio-
nen på topp och ser fram emot EM 
i Swansea nästa år. Det stora målet 
är trots allt Paralympics i Brasilien 
2016.


