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Onsdagen den 27 februari 
hälsade Göran Svensson 
oss välkomna till årsstämma. 
Förre ordföranden Sture 
Magnussons minne hedra-
des med en tyst minut. Med 
anledning av Stures bort-
gång tillföll dagens insam-
ling Cancerfonden.

Då ingen mötesord-
förande gått att uppbringa 
axlade Göran även denna 
roll. Snabbt och säkert 
ledde han förhandlingarna. 
Barbro Siberg, kassör i 7 
år, och Ingela Steen, aktiv i 
programgruppen avtackades 
med blommor och pre-
senter. Deras efterträdare, 
Inga-Lisa Carlsson och 
Gunnel Nyvall, presente-
rade sig därefter.

Dagens underhållare, 
Björner Andersson, Mats 
Berggren och Lennart 
Palm, bjöd på ett mycket 
varierat program. Björner 
inledde med att sjunga 
Makrillen går till på dialekt 
med komp av Lennart på 
elorgel. Lennart har varit 
Stefan Ljungqvists ack-
ompanjatör och är Anders 
Eldeman behjälplig med 
Melodikrysset.

Programmet fortsatte 
i havets tecken då Mats 
Berggren, tidigare far-
tygsinspektör, med hjälp av 
ord och bild berättade om 
Ostindiefararens tillblivelse. 
Hur man genom försök 
lyckades visa att material 
som användes förr var lika 

bra som dagens. Rorkulten 
tätades med kohudar och 
repen var av hampa. Repen 
tjärades och slogs på repsla-
garbanan i Älvängen. Den 
5 oktober 2005 avseglade 
Ostindiefararen till Kina, 
godkänd av Det Norske 
Veritas.

Lennart, historiskt intres-
serad, berättade bland annat 
om Karin Bjelke gift med 
kommendanten på Bohus 
fästning Harald Stake.

Via vackra toner från 
Björner i Ta mig till havet 
avslutades programmet med 
att Mats imiterade olika ljud 
i Smögens hamn. En liten 
försmak av sommaren.

Inga Isaksson

ERIKSBERG. Passion för 
mat arrangerades un-
der den gångna helgen.

Ahlafors Bryggerier 
var en av utställarna i 
Eriksbergshallen.

– En mässa som 
andas kvalitet rakt 
igenom, säger Christer 
”Cralle” Sundberg.

Passion för mat var större än 
någonsin och området hade 
utökats med lokaler i Hotell 
11. Besökarna blir fler och 
fler.

– Det förstår jag. De som 
tycker om god mat och dryck 
får verkligen sitt lystmäte här, 
säger Christer Sundberg.

Kökskola arrangerades i 

dagarna tre under ledning 
av Nobelkocken Johnny 
Johansson. Leif Manner-
ström, Ulf Wagner och 
Alexandra Zazzi var några 
av de stjärnkockar som med-
verkade. Därutöver hölls 
bland annat vinskola signe-
rad Johan Lidby Vinhandel 
och ölprovning med Dugges 
Ale och Porterbryggeri.

– Det märks tydligt att 
besökarna till den här mässan 
är genuint intresserade av 
mat och dryck. Vi ser detta 
som ett ypperligt tillfälle att 
marknadsföra Ahlafors Bryg-
gerier utanför vår kommun, 
säger Christer Sundberg.

Mässbesökarna kunde 
köpa så kallade smakprovs-
biljetter och lösa in hos 
utställarna. Ahlafors Bryg-
gerier hade laddat upp med 
både öl och cider.

– Vissa känner till våra 
produkter sedan tidigare, för 
andra var våra dryckesprover 
en ny smakupplevelse. Det 
samlade omdömet var väl-
digt positivt och det känns 
naturligtvis jätteroligt, säger 
”Cralle”.

Kommande mässor där 
Ahlafors Bryggerier finns 
med är TUR-mässan, 21-24 
mars, samt Göteborgs Öl- 
och whiskeyfestival 12-13 
april. 

NÖDINGE. En klassiker 
som visas igen.

Torsdagen den 14 
mars ger Teatervinden 
”Marknadsafton” i Ale 
gymnasium.

– En ny chans för 
dem som missade 
höstens uppsättning på 
Repslagarmuseet, sä-
ger Margareta Nilson, 
ordförande i Teaterför-
eningen i Ale.

Under två helger i höstas 
spelades Marknadsafton 
på Garnevind. Margareta 
Nilson tog själv del av före-
ställningen och blev impo-
nerad.

– Den här föreställningen 
är definitivt värd att ses. Tea-
tervindens proffsiga amatör-

sällskap gestaltar Vilhelm 
Mobergs klassiker på ett väl-
digt bra sätt.

Publiken får uppleva en 
dryg timmes underhållning 
som flera gånger är ordent-
ligt skrattframkallande. 
Handlingen utspelar sig 
dagen innan den stora mark-
naden i Växjö.

På scen återfinns bland 
andra pigan Lovisa (Johanna 
Hector), hemmansägare 
Magni (Ronny Schäfer) 
och Theresia i Hultet (Ritha 
Jarlegren). Länsman Rapp 
(Gunnar Bergevald) spelar 
också en central roll i före-
ställningen.

Biljetter till Marknads-
afton säljs på biblioteket i 
Nödinge.

JONAS ANDERSSON

VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

 

Klassiker som går igen

Vilhelm Mobergs klassiska folklustspel, Marknadsafton, 
tolkas av Teatervinden och visas i Ale gymnasium torsdagen 
den 14 mars. Här ses Theresia i Hultet (Ritha Jarlegren) i en 
hätsk diskussion med pigan Lovisa (Johanna Hector). I mit-
ten hemmansägare Magni (Ronny Schäfer).
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Årsstämma hos Aktiva SeniorerÅrsstämma hos Aktiva Seniorer
I MÄSSHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christer ”Cralle” Sundberg 
serverar ett smakprov av 
Ahle Ale.

– Lyckad helg för Ahlafors Bryggerier

Mässa för livsnjutare

Alf Svenungsson, Christer ”Cralle” Sundberg och Bo Alf Svenungsson, Christer ”Cralle” Sundberg och Bo 
Tauson representerade Ahlafors Bryggerier på Passion för Tauson representerade Ahlafors Bryggerier på Passion för 
mat i Eriksbergshallen.mat i Eriksbergshallen.


