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ÄLVÄNGEN. Vårens första 
utställare på Repslagarmu-
seet blir Göta Älvdalens 
Konstförenings Konstnärs-
sektion. Det finns bara en 
konstförening till som har 
sin egen konstnärssektion.

40-årsjubileet firades 
2010. För närvarande finns 
29 medlemmar; målare, 
grafiker, textilare och skulp-
törer, alla olika i sitt uttryck, 
boende runt Göta älvdalen.

Utställningens namn ”Mi-
niutställning 30x30” är ingen 
tillfällighet. Utställningen 
är anpassad till utställnings-
hallen som egentligen är 
för liten för att få med alla 
konstnärers verk. Därför 
har konstnärssektionen lagt 
ett tema, miniformat, som 
konstnärerna får följa och 
som fungerar för lokalen.

Tanken är att man skall 
jobba med ytan som är högst 
30x30 med ramen inräknad. 
Det blir nya utmaningar för 
de flesta, för fyrkantsforma-
tet är inte det vanligaste. Att 
jobba med det lilla formatet 
kan vara utmanande för 
många. De flesta av konst-
närerna är vana att jobba 
med större format. Eftersom 
gruppen jobbar med öppen 
inbjudan vet vi inte förrän 
på vernissagedagen vilka 
konstnärer vi kommer att få 
se. Det kommer att bli en 

spännande utställning med 
många överraskningar.

Vernissage sker söndag-

en den 19 
januari och 
utställning-
en pågår 
till och 
med den 23 
februari. Ödehus – en akvarell signerad Päivi Auvinen.

Medlemmar ur Göta Älvdalens Konstförenings 
Konstnärssektion. 

Miniutställning på Repslagarmuseet

Öd h k ll i d Päi i A i

HÅLANDA. I förra veckan 
träffades ett antal grannar 
i Hålanda hos Trolledalens 
Hantverk för att sy till behö-
vande i Manduar, Gambia.

– Vi träffades med en hel 
massa tyg och sedan klippte 
och sydde vi små kassar, tro-
sor och tygbindor till kvin-
norna i Gambia. Detta skall 
sedan skickas till Aspeboda 
Foundation For Children i 
Borlänge för vidarebeford-
ran till Gambia, berättar 
Ingela Berntsson.

– AFFC har tidigare fått 
två lådor med likadant inne-
håll från oss i Ale och vi 
kommer fortsätta att skicka 
lådor med jämna mellanrum. 
Det ger oss tillfälle att träf-
fas för att använda överblivet 
tyglager samt hjälpa kvinnor 
som lever i stor fattigdom, 
avslutar Ingela Berntsson.

JONAS ANDERSSON

Ingela Berntsson driver Troll-
backens Hantverk i Hålanda.
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Syr till
behövande
i Gambia

Veckans naturvandring 
började innan vi kommit 
till starten. En älgko med 
kalv spärrade vägen vid 
bron i Nödinge. Efter 
en stund tog drog de sig 
dock tillbaka och vi kunde 
fortsätta till mötesplatsen 
vid Nödinge station. Här 
väntade ett tjugotal ivriga 
vandrare.

Efter den senaste ti-
dens regn beslöt vi oss för 
att gå runt Nödingesjön. 
Vi fikade efter Hallback-
en. Vid norra ändan av 
sjön rinner en bäck som 
är något besvärlig att 
passera. Turligt nog gick 
vi medsols kring sjön. 
I annat fall kunde vi ha 
åkt på ändan i gyttjan. 
Vi sänder en vädjan till 
kommunens ansvariga om 
att göra något åt det. En 
ringa kostnad skulle göra 
att fler utnyttjar denna 
vackra vandringsled.

Eva Jönsson informe-
rade om lunch på Burgår-
dens restaurangskola och 
besök på Världskultur-
museet.

Den här veckan tar vi 
tåget till Bohus och går 
ridvägen till Nödinge.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
vandrar i Nödinge

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Dun Angeus
Pubafton med Irländsk Livemusik

Fredag 17 januari kl 19
Entre: 100:-

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19
Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Ge bort presentkort eller biljetter till 
våra arrangemang. 

Beställ folkets.hus@telia.com eller 
0702-65 66 70 mellan 8-16 vardagar

Wolf of Wall Street
Onsdag 15 januari kl 19

Entré 80 kr

Bamse och tjuvstaden
Söndag 19 januari kl 15

The Secret life of Walter Mitty
Söndag 26 januari kl 18
Onsdag 29 januari kl 19

Entré 80 kr

Philomena
Söndag 19 januari kl 18
Onsdag 22 januari kl 19

Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
www.fotoklok.se

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

   
 

 

 
 

    Våga prova på kl. 18.30 (gratis) 
         

               Onsdagen 22 jan.  Surte församlingshem    
               

              Torsdagen  23 jan. Ale gymnasium i Nödinge 
               

          Söndagen        26 jan.       Ale gymnasium i Nödinge 
         

            Ingen föranmälan, tag med dansvänliga skor, ej svärtande.   
            

                      Nybörjarkurs på onsdagar i Surte eller söndagar i Nödinge.    
Ann-Gret & Roger    0303-96 567 /   0706-39 65 67 

Mari-Ann & Ulf    031- 65 44 64 / 0707-87 57 01 
Hemsida: www.surteswingers.org


