
VECKA 09         NUMMER 07|36 NÖJE

Onsdag 25 feb kl 19 Entré 80 kr
Söndag 1 mars kl 18 Entré 80 kr

Onsdag 4 mars kl 19 Entré 80 kr

Söndag 8 mars kl 18 Entré 80 kr
Onsdag 11 mars kl 19 Entré 80 kr

Söndag 15 mars kl 18 Entré 80 kr
Onsdag 18 mars kl 19 Entré 80 kr

Theory of everything 

The wedding ringer

I nöd eller lust 

Hotell Marigold 2

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
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Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Ihrén Abra-
hamsson bjuder oss en 
färgsprakande utställ-
ning med förbrukat och 
kasserat material där 
inspirationen är den 
mänskliga potentialen.

Vernissage blir det 
på Repslagarmuseet 
söndag den 1 mars.

Utställningen pågår 
till och med den 5 april.

Ihrén Abrahamsson konst-
när, författare, föreläsare & 
investerare är utbildad mö-
belsnickare och har jobbat 
med trä och metall under 
många år. Hon har också 
målat i både olja och akryl. 
Kreativiteten har alltid följt 
henne i livet på ett eller 
annat sätt och hon arbetar 
framförallt med förbrukat 
material så som köksluckor, 
bord byrådelar med mera.

Ihrén har under åren ställt 
ut på flera ställen, exempelvis 
Bohusläns museum i Udde-
valla och på Möbelmässan. 
Hon erhöll Ale kommuns 
kulturstipendium 2006 för 
kreativa och innovativa idéer 
i konsten att använda förbru-
kat material.

Ihrén Abrahamsson, som 
idag bor i Norge, är bland 
annat författare till boken: 
Sensitiv og Sterk – La det 
bli din styrke!, som har blivit 

en stor succé. Hon är också 
föreläsare och mental träna-
re och arbetar med föränd-
ringskompetens och under-
visar organisationer, företag, 

personalgrupper och privat-
personer att mästra sina sin-
nen för att kunna skapa nya 
och bättre resultat.

En av Ihréns stora pas-

sioner i livet är människans 
potential till förändring. 
Förändring är något som 
för många av oss kan kännas 
både utmanande och svårt 
och som ofta blir enklare 
när vi släpper kontrollen och 
vågar bara ”vara”. Att inspi-
rera andra till att hitta sin 
egen potential är en drivkraft 
som får Ihrén att skapa. 

– Färger är kraft och kraft 
bor inom oss alla! Väck en 
medmänniska till föränd-
ring! Vi har en kraft inom 
oss som ligger latent och 
väntar på att användas. En 
kraft som gör oss medvetna 
och till kraftfulla medska-
pare i våra liv. Låt färgerna 
väcka dig till liv.

– Vi lever i en värld där 
det kasseras grejer och prylar 
av olika material som knappt 
blivit använda. Men vad är 
det vi i själva verket kasserar? 
Är det vår egen skapande 
förmåga, vår kreativitet eller 
vår förståelse för oss själva? 
Utställningen är en liten på-
minnelse om att allt faktiskt 
fyller en funktion, att allt har 
en plats och att allt också hör 
till. 

Välkommen att besöka 
utställningen och inspireras 
att upptäcka din egen poten-
tial. På vernissagedagen har 
du möjlighet att träffa konst-
nären själv.

Drygt 60-talet medlemmar 
hade, trots influensati-
der, hörsammat kallelsen 
till årsmötet. Wivi-Anne 
Radesjö hälsade alla hjärtligt 
välkomna och öppnade mö-
tet med en parentation över 
de medlemmar som lämnat 
oss. En speciell tanke gick 
till vår förre ordförande Rolf 
Johannesson, som var en 
stark och drivande ordfö-
rande under sina år i PRO 
Surte-Bohus. Vi fick även 
höra dikten ”Resenären” av 
Gunnar Ekelöf. Kjell-Gö-
ranz Visband och vår kör 

stod för underhållningen.
Ritva Jansson valdes 

till mötesordförande och 
Gunilla Carlson till sekre-
terare. Verksamhets- och 
revisionsberättelsen godkän-
des och styrelsen beviljades 
full ansvarsfrihet. Barbro 
Hertz och Sven Jans-
son har lämnat styrelsen.  
Ronny Olaisson och Inger 
Öiseth-Gustafsson har 
invalts till nya ledamöter.

Nils Svensson tog upp 
frågan om platser för äldre 
efter färdigbehandling på 
sjukhus. Nu ligger sjuka i 

korridorer mm och skickas 
även hem då färdigbehand-
lande patienter blir kvar 
på sjukhuset på grund av 
att Ale kommun har för få 
platser för eftervård.

Ritva gav svar på vad som 
avhandlats på ett första i 
KPR. Det finns 148 platser 
i Ale, en plats i Rävlanda 
och ett par platser på hospis 

i Bräcke. Mötet ville att 
en skrivelse skulle ställas 
till kommunstyrelsen om 
hur problemet skall lösas. 
Wivi-Anne lovade att styrel-
sen undersöker frågan och 
förklarade årsmötet avslutat 
och inbjöd till kaffe med 
semla och sång av kören.

Gunilla Carlson

Mötet hölls fredagen 
20 februari och intresset 
från medlemmarna var 
stort. Hela 33 procent var 
närvarande till ordförande 
Harry Fischer och styrel-
sens stora glädje. Det hölls 
parentation för våra under 
året bortgångna medlem-
mar och Monica Hellman 
läste en dikt.

Vi tackar tidigare 
kommunalrådet Sven 
Pettersson som talade om 
sin uppväxt i Nödinge och 
om ortens utveckling, samt 
kommande byggnation. 

Sven åtog sig även, att vara 
mötesordförande.

För allt arbete med att 
laga maten som förening-
en, som vanligt bjuder på, 
ska festkommittén ha ett 
stort tack. Några av våra 
medlemmar som fyllt år 
uppvaktades och Harry 
Fischer överlämnade 
en vacker bukett, som 
Blomsterriket Ale Torg 
bundit. För underhållning-
en svarade Mona Esken-
gren och Stig Alfredsson.

Rune Dahl  

SPF Alebygden har bytt 
namn till SPF Seniorerna 
Ale. Nu får vi hoppas att 
den goda medlemsutveck-
lingen inte påverkas av 
namnbytet. I fjol fick vi 88 
nya medlemmar.

Ett femtiotal av dessa 
kom till en informations-
träff i Medborgarhuset. 
Ordföranden Hans Åström 
hälsade välkommen och 
informerade om förening-

en. Claes-Hugo Larsson 
redogjorde för ekonomin 
och förestående evenemang. 
Owe Dafgård redogjorde 
för de rabatter föreningens 
medlemmar har hos olika 
näringsidkare.

Närvaropriset hemfördes 
av Sven Pettersson.

Ett trettiotal medlemmar 
åker till Portugal den 27 
april med Rolfs Resor. De 
flesta samlades på Backavik, 

där guiden informerade. 
Allt talar för att det blir en 
fantastisk resa.

Den 3 mars arrangerar 
lokalombuden i Surte-Bohus 
månadsträff i Medborgar-
huset. Trubaduren Ingvar 
Gunnarsson underhåller.

20 medlemmar i SPF 
Seniorerna Ale gick förra 
veckan på jungfrulig mark 
i Älvängen. Arne Boge 
hade förtjänstfullt letat rätt 

på den före detta banvallen 
mellan Älvängen och Ör-
näsberget. Ett tack också till 
föreningen Säkra Ridvägar 
i Ale som skapat en utmärkt 
gång- och ridväg  efter 
älven.

Denna vecka åker vi buss 
till Grunne och går en rund-
tur via Gurentorp och Åsen 
tillbaka till Grunne.

Lennart Mattsson

Årsmöte hos PRO Nödinge

SPF Seniorerna Ale fortsätter att öka

Årsmöte i PRO Surte-Bohus

PRO Surte-Bohus höll sitt årsmöte i Bohus servicehus.

Mänsklig potential är namnet på Ihrén Abrahamssons utställning 
på Repslagarmuseet som invigs söndagen den 1 mars.

Färgsprakande utställning


