
Om 2006 års månadsmöte avslutades 
på en mild och grå dag i december så 
startade 2007 års möte den 24 janua-

ri med en riktig vinterdag med snö, minusgra-
der och nordlig vind. Trots detta  var Kvarnkul-
lens stora sal fylld av cirka 200 medlemmar och 
ett trivsamt sorl. 

Denna första gång dubbleras träffen för att alla 
skall få ta del av information om verksamheten 
för vårterminen. Klockan halv två var den andra 
gruppen välkommen.

Dagen började med föredrag och bildspel om 
”Öppna horisonter bilder från Nordnorge.” Kul-
turstipendiat år 2005 Bo Davidsson var vår rese-
ledare. Han berättade om områden längst i norr 
och  öster ut till Varangerhalvöya med Barents 
hav som kust norr och öster ut. Vardö på Varang-
erhalvöya ligger längst öster ut. Lika långt i öster 
som Istanbul. 

Barents hav har ingen skärgård men är ett 
mycket fiskrikt område inte minst på grund av 
alla plankton som finns i havet. Golfströmmen 
ger varmt vatten och sommartiden är mycket ljus 
och ger växtlighet av olika slag och ovanliga få-
gelarter trivs där också. Även sälar, valar och den 
dyrbara kungskrabban. 

Bildspelet bjöd på en stunds vila för öga och 
öra. Utomordentligt vackra bilder ledsagades av 
lämplig stilla musik. Närbilder på fåglar, till ex-
empel lunnefågeln, fjädrar, regnbåge, lingon i en 
bergskreva med mera var skönhet fångad med en 
fotografs öga. Med varma applåder tackade vi Bo 
Davidsson.

Efteråt väntade Karin, platschef och instruk-
tör på Pulsen för att inspirera till lätt motion, 
som är en ny aktivitet i det digra programmet. 
Dit kommer nog många av Seniorerna när man 
börjar.

Ansvariga för en del andra aktiviteter fick 
komma till tals med  påminnelser, bland annat 
Sture Magnusson som informerade redan nu 
om en resa till Lysekil. På grund av känt ras på E6 
blir förmodligen start och resväg lite förändrad. 
Fullständig upplysning om detta lämnas senare.

Vid avslutningen berättade vår ordförande 
Inger Byström att det var 97:e månadsmötet 
hon ansvarat för! Vid varje möte har hon skick-
at med ett tankespråk. ”Idag 
fick vi detta: Att ta medicin är 
inte roligt, men att ha roligt är 
bra medicin”. I dag fick vi både 
bra och god medicin. Tack för 
det!

Ingrid Monié
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Vad vill du ge dig 
själv i vår?

www.
svg.abf.se
Ring oss på telefon
0303-161 55 
Eller e-posta: info@svg.abf.se

Gå in på www.svg.abf.se
och läs mer om alla våra cirklar idag.

Sydvästra
Götaland

SSUGEN
PÅ SCHACK?
Vi spelar varje onsdag mellan klockan

18.30 och ca 20.00
i Älvängens Folkets Hus.
Alla åldrar är vällkomna,

tjejer och killar, erfaren som
nybörjare. Varmt välkommen.

Har du frågor? Ring
Bo Hegg: 03303748643

(Carl Johansson 0303748917)

Ale schackklubb

Bilhallen
Linus 0303-24 80 10

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Peter, Robban och Linus  hälsar er välkomna
 Månd-fred  9-18 lörd 10-15 sönd 11-15

Alfa Romeo GTV 2,0 -96 79.900 kr 
Alfa Romeo GTV 3,0 V6 -97 114.900 kr 
Audi A4 1,8T Fullserv. -00 99.900 kr 
Audi A6 1,8i 125 Hk -96 25.000 kr
Audi A6 2,4 V6 165 Hk -99 99.900 kr 
Audi A6 Quattro Fullserv.-01129.900 kr 
BMW 116 i Kombi -05 164.900 kr 
BMW 318 iA Fullserv. -98 69.900 kr
BMW 525 i Sedan -94 29.900 kr 
BMW 528 i Sedan -97 64.900 kr 
BMW 545 ia Kombi -04 459.000 kr 
BMW X5 3,0d SUV -02 299.000 kr 
Cadillac De Ville 202hk -92 54.900 kr 
Chevrolet Astro GMC -90 19.900 kr
Chevrolet Trans 3,4 V6 -02 164.900 kr 
Chevrolet Van V8 -97 129.900 kr 
Citroën Berlingo 1,9D -02 59.900 kr 

Dodge Durango V8 -98 109.900 kr 
Dodge Magnum RAM -99 149.900 kr 
Honda CR-V 2.0 -03 164.900 kr 
Honda CR-V RVSI SUV -01  109.900 kr
Hyundai Atos Prime -03 49.900 kr
Hyundai Sonata 2,0 GLS -02 99.900 kr 
Kabe Briljant Husvagn, -78 24.900 kr 
Lexus LS 400 V8 Sedan -92 59.900 kr 
Lincoln Town Car Sedan -96 79.900 kr 
Mazda 626 1,8 Sedan -96 29.900 kr
Mitsubishi Pajero 3,5 -01 149.900 kr 
Nissan Primera GT -98 59.900 kr
Nissan Primera SE T -98  29.900 kr
Nissan X-Trail 2,2 dci -05 219.900 kr 
Opel Corsa 1,2 Njoy -03   69.900 kr
Opel Omega 2.5 V6 -97 44.900 kr 
Opel Vectra 1,8 GL -98 29.900 kr
Peugeot 406 2,0 Sedan -00 49.900 kr
Renault Laguna 1.8 16v -02 84.900 kr 
Renault Scenic 1,8 16v -02 89.900 kr 
Renault Scenic 2,0, -04 124.900 kr 

Veckans bil
levereras

fulltankad
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Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

Restaurang
&Pizzeria

59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

LÅT HANTVERKET LEVA!
Välkommen att inspireras i våra 

hantverksstudiecirklar!

TRÄSLÖJD för alla 44 tim
Vid 11 sammankomster lär vi oss under sakkunnig
ledning att förvandla råmaterialet till vackra prydnads- 
och nyttoföremål.
Tid: Måndagar kl 18.15-21.30 Start den 5/2
Lokal: Himlaskolans slöjdsal
Ledare: Gunnar Wiik
Avgift: 1.080 kr exkl material

SILVERSMIDE 15 tim
Helgkurs 21-22 april, NYBÖRJARE
Helgkurs 5-6 maj, FORTSÄTTNING
Tid: Fred. kl 18.00-22.00 lörd 9.00-17.00
Vi lär oss att tillverka bland annat medeltida smycken 
i 925-silvertråd
Lokal: Himlaskolans slöjdsal
Ledare: Patrik ”Patte” Nilsson
Avgift: 690 kr exkl material

ANMÄLAN SNARAST
till NBV, Tel: 0520-42 84 80

NBV Väst
Ett studieförbund med samhällsengagemang!
Besök oss på: www.nbv.se/vast

0737288931, info@awring.com

Terminsstart 
hos Aktiva 
Seniorer

Fullsatt skridskobuss till Jennylund
BOHUS. Vilken succé!

Skridskobussen 
genom Ale var fullsatt 
när den anlände Jenny-
lunds isbana.

– Kul att se så många 
olika åldrar, även vuxna 
var med och åkte, 
konstaterade Thomas 
Berggren, initiativta-
gare till idén.

Succén från i fjol upprepas. 
Ett samarbete mellan Ale-
Surte Bandyklubb, Göte-
borgs Spårvägar, Ale Fritid, 
Vakna – droger dödar och 
Vakna-fonden finansierar och 
arrangerar en gratis skridsko-
buss genom Ale. Den startar i 
Alvhem och stannar i samtli-
ga orter. Ytterligare fyra ons-
dagar kommer bussen att gå 
med uppehåll för nästa vecka, 

då banan är upptagen av ban-
dymatchen mellan Ale-Surte 
mot GAIS.

– Det här är helt suveränt. 
Ungar som aldrig åkt skrid-
skor passar på när de får låna 
och dessutom kan ta sig hit 
utan problem. Förhoppnings-
vis avslutar vi med ett skrid-
skodisco precis som i fjol, 
säger Thomas Berggren.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Mängder av glada skridskoåkare – alla med olika kunskapsnivå – tog chansen att prova när 
skridskobussen körde från Alvhem och genom hela Ale till Jennylund.
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