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Kilanda Marknad
Med öppen gård

Du! Vi möts väl som vanligt på 

Visst gör vi det! Men när blir det? Som alltid på:

Den 29 april åkte en 
fullastad buss med förvän-
tansfulla pensionärer mot 
Säve. På plats möttes vi av 
Roger Eriksson, vår guide, 
som hälsade oss välkomna 
och berättade om hur museet 
kommit till. Vi fi ck utförlig 
och intressant information 
om det gamla fl ygfältet och 

alla olika hangarer runt 
omkring. Det var mycket att 
ta till sig, så nu tog vi paus 
och njöt av goda mackor och 
kaffe.

Roger var en väldigt bra 
informatör och berättade 
inte endast om museet utan 
även om en del självupplevda 
händelser. Det var intressant 

att se fl ygplan som Viggen, 
Tunnan med fl era på nära 
håll, inte att förglömma 
helikoptrarna.

Efter detta blev det en tur 
till Gullbringa golfrestaurang 
för lunch, som smakade su-
perbt. Nöjda resenärer skick-
ar ett tack till vår resekom-
mitté som ordnat detta.

SPF Skepplanda-Hålanda på Aeroseum

ALAFORS. Danssäsong-
en har snurrat igång i 
Furulundsparken.

Premiären ägde rum i 
tisdags med Trippix på 
scen.

83 personer trotsade 
regn och kyla.

Motionsdans i Furulund-
sparken är en mångårig 
tradition som lever vidare 
tack vare radarparet Åke 
Johansson och Lennart 
Jönsson. De fanns givetvis 
på plats när årets första dans-
steg skulle tas på rotundan.

– Vi hade naturligtvis 
hoppats på bättre väder. Inte 
nog med att det regnar, det 
är kallt dessutom. Ändå kan 
vi räkna in 83 glada dansare, 
konstaterade Åke Johansson.

– Besökarna kommer från 
Göteborg, Kungälv, Alingsås 
och Ale. Idag saknar vi de 
mest långväga gästerna. Vi 
brukar ha dansare som åker 
ända från Dalsland. En rik-
tigt bra danskväll är publik-
siffran den dubbla, förklarar 
Åke.

Klockan sju drog Trippix 
igång musiken och dansen 
pågick i drygt en timme, se-
dan väntade kaffepaus. Sam-
tidigt passade Åke Johansson 
på att kränga de sista lotterna 
som fanns på ringen.

– Många dansare är åter-
kommande gäster år efter år. 
Det är roligt när säsongen 
är igång och man får stifta 

bekantskap med dem igen, 
säger Åke.

Varje tisdag fram till och 
med den 17 juni arrangerar 
Ahlafors IF motionsdans i 
Furulundsparken. Därefter 
blir det sommaruppehåll 
innan höstomgången tar vid 
med start den 5 augusti. 

JONAS ANDERSSON
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RYD. I strålande solsken 
var det Vårsalong med 
tillhörande vernissage i 
Ryd för andra året, nu med 
både måleri och fotokonst. 

Utställningen bestod av 
årets alster, 72 verk, gruppe-
rade i gamla Missionshuset 
från respektive målargrup-
pen och fotogruppen. Vid 

två stationer rullade också 
bildspel från olika aktiviteter 
i byn. Allt uppskattades av 
ett cirka 60-tal besökande.

Kommande söndags 
tema i gudstjänsten 
är ”Att växa i tro”. 

Ibland så blir ordet tro 
väldigt relativt. Vi tror att 
det ska bli vackert väder till 
helgen eller vi tror att vi ska 
vinna på Lotto. 

Men tro i kristen mening 
handlar inte något osäkert. 
Det betyder något som är sä-
kert. Absolut och sant. 

I en av texterna säger Gud 
att Han bor i himlen och ser 
och vet allt. Men samtidigt 
har Han kontakt med dem 
som är ödmjuka och de som 
har det svårt, som är förkros-
sade. Ödmjuk och förkros-

sad är ord som inte används 
så ofta i våra dagar. Snäll och 
förtvivlad är vanligare idag. 

När vi är i en svår situ-
ation kan det kännas som 
om allt hopp är ute.  Vi ser 
inga utvägar, hittar inte vä-
gen som hjälper oss framåt. 
Det är inte ovanligt att det 
känns så ibland; till och med 
ofta. Gud känns långt borta. 
Vi kanske inte har kontakt 
med honom. Men han vill 
ha gemenskap med oss. Om 
vi drar oss undan honom så 
letar han ändå efter oss för 
att kunna hjälpa.

Dan Andersson skrev:
Det är något bortom bergen, 

bortom blommorna och sången
Det är något bakom stjär-

nor, bakom heta hjärtat mitt.
Hören – något går och vis-

kar, går och lockar mig och be-
der:

Kom till oss, ty denna jorden 
den är icke riket ditt!

Denna jord är inte alltså inte 
vårt mål utan det fi nns något 
bättre som väntar! 

Ingamay Hörnberg gav 
uppmaningen: Låt oss alla 
mötas i vårt hemland ovan 
där!

Per-Ove Hansson
Filadelfi a i Bohus

BETRAKTELSE

Att växa i tro

DANSMUSIKAL
VAR?
NÄR?

PRIS?

TEATERN, ALE GYMNASIUM
PREMIÄR SÖN 18 MAJ KL 19

DU VÄLJER SJÄLV!
ÄVEN MÅN 19 MAJ KL 19

PENGARNA GÅR TILL VAKNAFONDEN

BILJETTKASSAN ÖPPNAR 1 TIMMA INNAN FÖRESTÄLLNING

Måleri och fotokonst i Ryd
Utställarna i Ryd var: Charlotte, Inger, Anita, Ulla, Anna-Lisa, Doris, Annalisa, Tore, Carin och Bertil.

Årets första motionsdans i Furulundsparken ägde rum i tisdags 
till tonerna av Trippix.

 Åke Johansson är motionsdansens överhuvud, som i pausen såg till att fixa med påtår till 
 besökarna. 

– Kylslagen premiär i Furulund
Dansen har snurrat igång


