
ALAFORS. Barnen trot-
sade snöblasket.

I plusgrader och regn 
kunde Mor Annas För-
skola genomföra histo-
riens fjärde Hasalopp.

– Deltagarna visade 
gott mod trots att 
vädret inte var det 
bästa tänkbara, säger 
förskolelärare Linda 
Skånberg.

Sin vana trogen traskade 
barnen och personalen vid 
Mor Annas Förskola till Furu-
lundsskogen förra torsdagen. 
Hasaloppet har blivit ett årli-
gen återkommande arrange-
mang, som äger rum dagarna 
före det stora Vasaloppet.

– Här hasar vi oss runt utan 
skidor, därav namnet Hasa-
loppet, berättar Skånberg.

Med nummerlapp på 
magen släpptes barnen iväg ut 
på den lilla, men ack så krä-

vande slingan i Furulundsspå-
ret. Halvvägs till målet vän-
tade några av fröknarna med 
blåbärssoppa, innan det var 
dags att hasa vidare igen. Väl i 
mål möttes deltagarna av app-
låder från sina kamrater.

Totalt deltog ett 70-tal 
barn och samtliga belönades 
med medalj för sin insats. Här 
fanns inga förlorare, bara vin-
nare.

Glad segrare
– Jag vann, strålade Jesper 
Zetterlund och visade stolt 
upp sitt pris för lokaltidning-
en.

Utomhusaktiviteterna var 
inte färdiga med detta. Efter 
Hasaloppets slut väntade 
korvgrillning ute på försko-
lans lekplats.

– Det är dom väl värda. 
Barnen har verkligen kämpat 
tappert, säger Linda Skån-
berg.

Hasaloppet har blivit en 
klassiker som har kommit för 
att stanna.

20  |  alekuriren   |   nummer 10  |   vecka 10  |   2007

S:t Peders v 23
Lödöse

0520- 660771

Lövbiff, Nötbit, Rödspätta, Schnitzel,Lövbiff, Nötbit, Rödspätta, Schnitzel, 
Entrecote, Falukorv, Ägg & BaconEntrecote, Falukorv, Ägg & Bacon 

med stekt potatis, smör, såsmed stekt potatis, smör, sås

À la Carte lunch 11 - 14À la Carte lunch 11 - 14

NYHET • NYHET • NYHET

Pris: 55:-Pris: 55:-

Dricka & kaffe ingår

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Kommande

Desmond & 
Träskpatrask-

monstret
är en charmig dockanimerad film för 

hela familjen.
Med svenskt tal Sten 

Ljunggren, Rikard Wolff, 
Shanti Roney mfl.

Söndag 11/3 kl 15.00
Matiné. Entré 60 kr. Barntillåten.

Efter Bröllopet
Med Mads Mikkelsen, Sidse 

Knudsen o Rolf Lassgård.
Sällan ser man en så välgjord film. 

Vilka skådespelare!

Söndag 11/3 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 7 år.

Allt Om Min Buske
Med Ola Rapace, Maria Kulle, David 

Dencic & Karin Lithman.
Charmigt, orginellt och väldigt kul

Söndag 18/3 kl. 18.00
Entré 70 kr. Barntillåten

Ale Torg • 0303-22 94 
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Ale Torg Fd Ale Krog0303-22 94 70

Succén fortsätter!Succén fortsätter!
på Balance

Lördag 17/3Lördag 17/3
bjuds det på läcker 

GoGo DansGoGo Dans
Vår populära DJ fortsätter 
att fylla dansgolvet med 

70-80-90-talsmusik

Givetvis är det 
3 för 1 i baren

80:-80:- /Entré

Hasaloppet – en slaskig historia

Lyckad nypremiär för 
Balance Bar & Kök

Det var fullt hus när Mikael 
Ucar firade övertagandet av 
Balance Bar & Kök på Ale 
Torg förra fredagen. Den nye 
krögaren lockade med oslag-
bara priser i baren och re-
sponsen lät inte vänta på sig.

– En toppenkväll! Alla besö-
kare tycktes trivas och det 
var tryck på dansgolvet hela 
tiden, säger Mikael Ucar till 
lokaltidningen.

Fortsatta nöjesaktiviteter är 
att vänta på Balance Bar & 
Kök. Nu på onsdag arrange-
ras den första quizbar-kväl-
len och lördagen den 17:e 
mars kommer Go-Go-dan-
sare att stå för underhåll-
ningen.

I målfållan höll barnen värmen uppe genom att göra ”raketen”.

Jesper Zetterlund var en av 
deltagarna i Hasaloppet, som 
Mor Annas förskola i Ala-
fors genomförde för fjärde 
gången. Jesper belönades, 
precis som övriga deltagare, 
med en vacker guldplakett.

I SKOGEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Men barnen trotsade vädret

TRIVSELTRÄFF
Medborgarhuset, Ledet

Torsdag 15 mars kl. 16.00

Musik & allsång med 
Nääs Dragspelsgrupp, 

kaff e med tilltugg, lotterier.

Hjärtligt välkomna
Kulturgruppen

Ale
Norra

Nöje


