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Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Matroserna  
Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 120:- betalas på plats
Kaffe med dopp ingår

 

Välkomna!
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Söndag 26 okt kl 15 - ca 17.30

Sång, musik och vitsar

NÖDINGE. En heldag 
med prova-på-aktivite-
ter, underhållning och 
föreläsningar.

På måndag arrangeras 
Seniormässa 60+ i Ale 
Kulturrum.

– Allt man kan tänka 
sig för kropp och själ, 
förklarar äldrepedagog 
Carina Wallström.

Kommunens uppsökande 
verksamhet gjorde ett ar-
rangemang för ett par år 
sedan och i fjol bjöds det in 
till en äldredag med fokus på 
trygghet och säkerhet.

– Nu går vi hela vägen 
och gör en Seniormässa. Vi 
har fått med oss en mängd 
utställare som kommer att 
vara med under hela dagen, 
förklarar kommunens dietist 
Jenny Sallander som ingår i 
arrangörsgruppen.

Temat för mässan är frisk-
vård i olika avseenden. På 
scenen kommer det att bli 
yoga och gympa med Friskis 
& Svettis. Besökarna ges 
möjlighet att få taktil massa-

ge och de som vill kan testa 
sitt blodtryck.

– Vi hoppas och tror på 
många besökare. Vi bjuder 
på kaffe och smörgås när 
dörrarna öppnar klockan tio 
och senare fi nns sopplunch 
att köpa för en billig peng. 
Det är naturligtvis fri entré 
och på närvarolotten kan 
man vinna fi na priser, förkla-
rar Lotti Klug som har fått 
det hedersamma uppdraget 
att vara konferencier och 
lotsa gästerna genom de oli-
ka programpunkterna.

För den musikaliska un-
derhållningen svarar Roy 
Sällström och mannekäng-
uppvisningen har kläder från 
Seniorshoppen.

– Kontant betalning är det 
som gäller denna dag, po-
ängterar Lotti.

Av utställarna som kom-
mer att fi nnas på plats i Nö-
dinge kan nämnas Västtrafi k, 
Jörns Bussresor, Folktand-
vården, studieförbunden 
ABF och SV samt Röda Kor-
set.

JONAS ANDERSSON

Roy Sällström kommer att stå för den musikaliska underhåll-
ningen på Seniormässan 60+ som arrangeras i Ale Kulturrum nu 
på måndag.

Seniormässa i Nödinge
Totalt var vi 35 stycken 
som deltog vid årets Till-
sammansläger, som var på 
Råddehult, i Boråstrakten. 
Fem av oss var tonåring-
ar, vilket var extra trevligt. 
Vädret var riktigt skönt och 
vi kunde vara utomhus med 
poängpromenad, bad, fi ske 
och svampplockning.

Bibelstudierna var om 
Bibelns syn på rättvisa och 
solidaritet och leddes av 
pastor Per och vår förra 
ungdomsledare Daniel. Leif 
var såklart kökschef och 
styrde de olika matlagen till 
stordåd, som varma mackor, 
grönsakssoppa, pannbiff och 
kycklingsallad.

På lördagskvällen roade vi 
varandra med charader, klu-
righeter, sång och en uppskat-
tad repris av ÅNK. Sönda-
gens verkstadsgudstjänst var 
fi n, med bland annat nattvard 
och solosång.

Helgen 19-21 september 
innehöll, överraskande nog, 
också en sönderslagen toa-
lettdörr och en krossad ruta, 
med efterföljande besök på en 
vårdcentral.

Var du inte med på lägret 
denna gång, blir det nog en 
ny möjlighet nästa år.

Michael Olausson

Surte missionsförsamling 
har varit på läger igen

NÖDINGE. I Riksteaterns 
utmanande uppsättning 
av Gudshjälmen öppnar 
Linus Fellbom upp för 
livsomvälvande frågor 
och vardaglig provoka-
tion.

Hur bemöter vi ök-
ande religiös fanatism, 
med bra religion eller 
ingen religion alls? 

Och hur hanterar man 
att en närstående har en 
helt annan sanning än 
en själv? 

Torsdagen den 30 
oktober visas Gudshjäl-
men i Ale Kulturrum.

Hyllade Cecilia Nilsson 
spelar Agneta, professor i 
naturvetenskap och känd för 
sin fräna religionskritik. När 
hennes son Tomas, spelad 
av Peter Perski, berättar 
att han ska lämna sin karriär 
som jurist för att skola om 
sig till präst sätts marken 
under Agnetas fötter i gung-

ning. Det blir startskottet 
för en rad uppslitande och 
dråpliga konfl ikter. I Linus 
Fellboms avskalat estetiska 
iscensättning, som är så 
långt ifrån rekvisitateater 
man kan komma, viner frå-
gor om lojalitet, kärlek, tro 
och existens genom luften i 
de upphetsade diskussioner-
na. För varför fi nns vi? Och 
fyller glädjen och lidandet i 
en människas liv egentligen 
någon funktion?

 – När någon 
tvärsäkert påstår ”så här 
är det” blir jag genast 
misstänksam, jag vänder mig 
alltid instinktivt mot det 
som påstås vara sanningar, 
för mig fi nns så många fl er 
frågor än säkra svar, säger 
Linus Fellbom som själv står 
för översättning, regi, ljus 
och scenografi .

– En av de saker som jag 
tycker gör pjäsen så spän-
nande är att det nästan är 
omöjligt att inte ha en åsikt 

om frågorna den brottas 
med, den är en vattendelare, 
det kommer förhoppnings-
vis röra upp en hel del 
känslor, fortsätter han.

Riksteatern, som gästat 
Nödinge vid ett fl ertal 
tillfällen tidigare under åren, 
bjuder här på en dramatisk 
komedi om relationer, kär-
lek och religion.

– Vi har haft två högklas-
siga teaterföreställningar 
tidigare i höst och nu sätter 
vi pricken över i:et med 
Gudshjälmen. I huvudrollen 
får vi se Guldbaggebelönade 
Cecilia Nilsson, säger Mar-
gareta Nilson, ordförande i 
Teaterföreningen i Ale.

JONAS ANDERSSON
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Hedda Gullander som Ester, 
Peter Perski som Tomas, Ce-
cilia Nilsson som Agneta, Per 
Burell som Harry i Gudshjäl-
men.
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GUDSHJÄLMEN

Gudshjälmen av Mick Gor-

don och A.C. Grayling, hade 

urpremiär på Soho Theatre 

i London 2006, då med 

titeln On – Religion, Linus 

Fellbom gjorde för övrigt 

ljus till uruppförandet. 

Riksteaterns uppsättning 

av Gudshjälmen regisseras 

alltså nu av Linus Fell-

bom som tidigare satt upp 

publik- och kritikersuccéer-

na Rikard III och Fordrings-

ägare för Riksteatern.

Dramatisk komedi om
kärlek, tro och existens


