
15 februari.
– Biljetter finns att köpa på Ale bibliotek 

eller via Ale kommuns hemsida, avslutar Ca-
roline Forssbaeck.

JONAS ANDERSSON

VECKA 06         NUMMER 04|20 NÖJE

NÖDINGE. Nästa söndag kommer 
Carl-Einar Häckner till Ale Kulturrum.

Det blir en favorit i repris.
Senast Häckner gästade Nödinge 

var i november 2006 och då löd om-
dömet: ”Förtrollande bra – magiskt på 
alla sätt”.

Lördagen den 14 februari inleds uppmärk-
samhetsveckan kring hjärtat med en hälso-
vandring och dagen därpå blir det storfräm-
mat då Carl-Einar Häckner intar scenen i 

teatersalongen.
– Vi är naturligtvis jätteglada över att ha 

lyckats knyta Carl-Einar Häckner till oss. 
Han utgör dessutom en bra symbol för vår 
uppmärksamhetsvecka kring hjärtat, säger 
Caroline Forssbaeck som ingår i projekt-
gruppen.

Carl-Einar Häckner är en allkonstnär som 
kan bjuda på både magi och musik. En bland-
ning av trolleri och underhållande sångnum-
mer är att vänta i Ale Kulturrum.

– Programmet är ännu så länge hemligt, 
säger Caroline Forssbaeck.

”Magnifikt magisk under-
hållning” utgjorde rubriken 
efter Carl-Einar Häckners 
senaste framträdande i Nö-
dinge. Publikrusning är att 
vänta till föreställningen den 

Aktiva Seniorer startade sin vår-
termin i musikens tecken. Efter att 
inledningsvis bjudit på en finstämd 
tolkning av Inbjudan till Bohuslän 
framförde Bert-Ove Lundqvist, 
Leif ”Pedda” Pedersen och 
Martin Corneliusson härlig musik 
av öskalden Arne i Bora. Arne i 
Bora är känd för sina fyndiga men 
också djupa texter, som tar upp det 
stora i livet. Problem såväl som 
möjligheter. Han skrev många visor 
om årstiderna, därav tillnamnet. 
Äpplesnoa är ett exempel, Hösten 
ett annat men kanske framför allt 
Gula höstlöv. Visan är lite melanko-
lisk men ger hopp om ljusare tider. 
Löven faller för den kommande vå-
ren. Snart är vi där! En önskan om 
att skriva så att det lät som fågelsång 
kom fram i den vackra Oliveblom-
mor. Ella på Kneppla och Feskar-
pojken är fler sånger som kom oss 
till del denna dag fylld av tänkvärda 

ord och varm humor i både sång 
och musik. Fantastisk musik och en 
utmärkt sammanhållande presenta-
tion förhöjde helheten.

Det informerades också. Håll 
utkik efter rabatter på medlemskor-
tet. Släktforskningsgruppen är fylld. 
Ingen anmälan till modevisning 
före utsatt dag. Tradjazzkonsert 
med Tomas von Brömssen den 
21 april. Kubaresan förlängd till 15 
dagar. Närbussens linjesträckning 
kommer att justeras. Infomaterial 
från polisen finns på vår hemsida. 
Kurser i HLR 19 februari och 13 
mars. Kontaktpersoner till ensam-
kommande flyktingbarn sökes. 
Information ges på Mimers den 4 
februari.

Nästa möte den 25 februari är 
det fri entré till Föreningsstämman. 
Sedvanlig anmälan behövs.

Inga Isaksson

Carl-Einar Häckner gästar Ale Kulturrum 
söndagen den 15 februari.
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Häckner till Ale Kulturrum
Söndag 8 feb kl 18

Onsdag 11 feb kl 19
 Entré 80 kr

Filip och Fredrik 
presenterar: Trevligt Folk 

Tisdag 10 feb kl 14 och kl 18
 Entré 80 kr

Natt på muséet 3

Onsdag 4 feb kl 19
 Entré 80 kr

Kingsman

3DD

Fredag 13 feb kl 18
Söndag 15 feb kl 18

 Entré 80 kr

Fifty Shades of grey 

Söndag 15 feb kl 15
 Matiné 60 kr

Paddington

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors 
0706-83 66 71, 0303-33 03 96 

1 h innan föreställning,
alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Vårstart med musik av Öckerös Vivaldi

GÖTEBORG. Det gäller att hålla på 
traditionerna.

Det gör Repslagarmuseet som har 
intagit Båtmässan för 18:e gången.

– Vi är tacksamma och glada över 
att få komma tillbaka år efter år, sade 
Börje Johansson i sitt välkomsttal på 
fredagskvällen.

Snö och kyla förvisso, Båtmässan utgör ändå 
det första riktiga vårtecknet. Det är lätt att 
drömma sig bort till sol och vackra semes-
terdagar när båtarna står på rad i den väldiga 
mässhallen. Den här mässan är dock så myck-
et mer än bara lyxiga dyrgripar, allt som är 
förknippat med vatten har sin självklara plats 
– rep till exempel.

Första gången repslagarna från Älvängen 
fanns med på Svenska Mässan var 1994-95, 
men då i Ostindiefararens monter.

– Första gången som vi var med på riktigt 
var 1996, däremot inte året därpå. Från -98 
och framåt har vi emellertid funnits med varje 
år, förklarar Börje Johansson.

Lennart Thorstensson underhöll i vanlig 
ordning med vackra dragspelstoner innan den 
officiella invigningen tog vid. Kommunsty-
relsens ordförande Paula Örn (S) greppade 
mikrofonen.

– Det är en förmån att stå här som företrä-
dare för Ale kommun. Fast vad vore kommu-
nen om det inte fanns föreningar med aktiva 
och engagerade människor? Repslagarmuse-
et och dess eldsjälar är ett levande exempel 
på det. Förutom att Repslagarmuseet utgör 
ett fantastiskt kulturarv är det också en fin 
arbetsplats och en aktiv kulturarrangör för 

konst, sång och musik, förklarade Paula Örn 
och fortsatte:

– Sedan har vi utbildningsaspekten. Jag har 
en dotter på sex år som kom hem överväldi-
gad efter ett besök på Repslagarmuseet. Det 
luktade tjära i huset i flera veckor.

Paula Örn avrundade sitt anförande med 
att framhäva betydelsen av den fastighetsreg-
lering som skett på Carlmarksområdet.

– Ale kommun har köpt in delar av områ-
det som kommer att påverka förutsättningar-
na för Repslagarmuseet i framtiden. Vi kan 
riva förfallna och tråkiga byggnader och mu-
seet får en tydligare kontakt med älven.

Marie-Louise Edholm, riggansvarig på 
Svenska Ostindiska Companiet, var nästa 
talare och därefter fortsatte Börje Johansson 
och Bernt Larsson att berätta om Repslagar-
museets kommande verksamhet under året. 
Däremellan hann Urban Svensson, konsult 
på Ale kommun, redogöra för det pågående 
restaureringsprojektet av Repslagarbron som 
innebär ett återskapande av en fullängdsbana. 

Repslagarmuseet återfinns i monter E04:09 
och Båtmässan är öppen till och med söndag.

JONAS ANDERSSON

Kommunstyrelsens ordförande Paula Örn (S) in-
vigningstalade för andra året. Bernt Larsson 
visade sin uppskattning genom att överlämna 
en souvenir från Repslagarmuseet. I bakgrun-
den ses Börje Johansson.

 Älvängensonen Lennart Thorstensson  
 spelade och sjöng. 

Marie-Louise Edholm, riggansvarig på Svenska 
Ostindiska Companiet.

Den tidigare ordföranden i Föreningen Bevara 
Repslagarbanan, Kurt Flodin, syntes i folkvimlet.

– Båtmässan har dragit igång
Repslagarmuseets eldsjälar på plats
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