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VINTERKVÄLLAR
I ÄLVÄNGEN
Tisdag: Asbjörn Johansen:

Visar tecken i tiden på att Jesu åter-
komst står för dörren?

Onsdag: Solveig Tufte Johansen:
Vad gör man när livet inte blir som 

man tänt sig?
Torsdag: Per-Axel Sverker:

Vad säger Bibeln om de fattiga?

Den 20-22 februari 2007
Klockan 19.00

Älvängens Missionskyrka

Älvängens 
Missionskyrka

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94
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Lördag 17 februari kl 10.00
Aktivitetshuset, Älvängen

besök av

CHARLOTTE
BÖRJESSON

från DIS-VÄST som visar hur 
man scannar in och 

retuscherar olika typer av 
bilder i Disgen.

Entré 40 kronor

Alla Hjärtligt välkomna!

TEMAKVÄLLTEMAKVÄLL
Fredag 2/3 kl 19.00Fredag 2/3 kl 19.00

Tema:

Ostindiefararen 
- förr och nu

Föreläsare:

Ove Andersson
Pris 150:- Inkl mat o dryck som vanligt

OBS! Endast 60 platser!
Anmälan till 74 51 26

Surte Centrum
031-98 24 64

Ge bort ett 
värmade 
presentkort 
till den 
du tycker om!

Öppettider:
12/2 15-19
13/2 10-19
14/2 10-19

Puss & kram
Ann-Sofi e & Marre

Årsmöte  
Onsdagen 14/2 kl. 18.30 
I Ale gymnasiums matsal 
Årsmötesförhandlingar med kaff e 
och smörgås. 
ca 19.30 
Hemlig föreställning 
med spännande artister i Tv-studion
Anmälan till: Gerd, e-post: 
gerd.th@passagen.se 
tel: 0703-70 81 78 
eller Bengt, e-post: 
hmb744f@tninet.se 
tel: 0703-38 08 72 

Medlemmar och medlems-
föreningar är välkomna till 

Bra mat för barn – nyttigt föredrag
ALAFORS. Grunden till bra 
matvanor läggs tidigt.

Rätt sammansatt, till-
lagad och god mat är en av 
förutsättningarna till ett 
friskt och långt liv.

Det raka budskapet 
förmedlade Hushållnings-
sällskapets föreläsare 
i onsdags, matkonsult 
Eleonor Schütt och barn-
hälsovårdsöverläkare Lars 
Gelander, när de gästade 
Medborgarhuset i Alafors.

Ett 75-tal personer hade bänkat 
sig i Medborgarhusets aula i 
onsdags eftermiddag. Som värd 
för arrangemanget stod Ale 
kommun tillsammans med Hus-
hållningssällskapet och Västra 
Götalandsregionen. Inbjudna var 
bland annat representanter från 
regionens barnavårdscentraler, 
förskolor och bambapersonal. De 
fick några timmars intressant och 
på flera sätt nyttig utbildning om 

barns matvanor och hälsa.
Eleonor Schütt var först ut 

genom att prata om vad som är 
bra och nyttig mat. 

– Allt är onyttigt i för stora 
respektive för små mängder. Vad 
som gäller är rimliga proportio-
ner, betonade Schütt.

För några i salongen var det ny 
information som serverades, för 
andra en bekräftelse på att ”gamla 
lagar” fortfarande gäller.

– Bra matvanor grundläggs i 
tidig ålder. Nu är det inte bara 
kosten som är viktig utan även 
rörelsen och sömnen har stor 
betydelse för barns hälsa, förkla-
rade Schütt.

Goda exempel
Åhörarna fick ta del av goda 
exempel på nyttig mat och den 
så kallade tallriksmodellen visa-
des upp som ett vägledande rikt-
märke.

– Det är vuxnas ansvar att göra 
bra mat tillgänglig för barnen. 
Vi måste hjälpas åt att föra ut ett 
positivt matbudskap, sade Schütt 
och uppmanade till samspel 
mellan skolans pedagoger och 
kökspersonal.

Eleonor Schütt underströk 
också betydelsen av en bra serve-
ringsordning i skolans bamba och 
hur viktig måltidsmiljön faktiskt 
är.

– Ska vi få våra barn att äta 
grönsaker kan vi inte servera 
kikärtor i kantiner, som var fallet 
på den skola jag besökte nyligen. 
Grönsakerna ska komma först 
och se tilltalande ut. Det är det 
jag menar med att göra nyttig mat 
tillgänglig. Miljön där vi äter vår 

mat har också stor betydelse, att 
vi sitter i lugn och ro och tuggar 
det vi har på tallriken. Att vi fak-
tiskt tuggar maten ordentligt är 
jätteviktigt.

Övervikt och fetma
Lars Gelander, barnhälsovårdsö-
verläkare i Södra Bohuslän, fort-
satte på det inslagna temat men 
med betoning på övervikt och 
fetma. Gelander visade på en 
del forskningsresultat om vad 
dåliga kostvanor i unga år och för 
mycket stillasittande kan få för 
konsekvenser. Idag har var femte 
barn övervikt och var tjugonde 
barn fetma.

– Viktökning i 2-7 års ålder ger 
ofta kvarstående fetma. En rund 
go ”michelinbaby” på 6 måna-
der är däremot ingen fara. Är 
man mullig i 6-månadersåldern 
resulterar det oftast i normalvikt 
när man växer upp, enligt forsk-
ningen, avslöjade Gelander.

En ändrad livsstil har bidragit 
till att övervikt och fetma blivit 

allt vanligare bland svenska barn. 
Vi är mindre fysiskt aktiva och 
faktum är att skolbarn rör sig åtta 
kilometer mindre per dag än vad 
som var fallet för 100 år sedan.

– Låt barnen leka ute, gör kul 
aktiviteter ihop, uppmuntra ung-
arna att gå och cykla, sade Gelan-
der och tillade:

– Begränsa också barnens tid 
framför skärmen, det gäller såväl 
tv-apparaten som datorn.

Lars Gelander menade också 
att man som vuxen måste vara 
tydlig mot sitt barn och inte för-
klarande i alla lägen.

– Det är vi vuxna som bestäm-
mer. Frågar barnet om det är okej 
att ta fyra tårtbitar är svaret nej. 
Vi behöver inte ge någon förkla-
ring till varför det är så.

Både Eleonor Schütt och Lars 
Gelander belönades med rikliga 
applåder för sina framträdanden. 
Ett ständigt aktuellt ämne hade 
än en gång lyfts fram i ljuset.

JONAS ANDERSSON

Lars Gelander föreläste under rubriken ”Bra mat för barn” i Medbor-
garhusets aula i onsdags.

Eleonor Schütt talade bland 
annat om hur viktig måltidsmil-
jön är.


