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Precis som brukligt är arrangerade Ale kommun aktivite-
ter för höstlovslediga skolungdomar. På Skepplanda bibliotek 
stod slöjdlek på programmet, Repslagarmuseet hade sin vana 
trogen repslagning med Bernt Larsson och på Glasbruksmu-
seet i Surte fick deltagarna måla på glas.

– Intresset var mycket stort, vi hade ungefär 100 besöka-
re fördelat på två dagar. Vi hade kinesiska tecken som tema, 
men de som ville måla fritt fick naturligtvis göra det, säger 
Ragnhild Kappelmark.

Syskonen Felicia och Anton Ljungberg från Kärna hade rest 
över älven för att ta del av lovaktiviteten på Glasbruksmu-
seet.

– Jättekul, tyckte både Felicia och Anton som gjorde flera 
alster att ta med hem.

Foto: Jonas Andersson

Lovkul på olika håll i Ale

ÄLVÄNGEN. Att det är höstlov inne-
bär inte bara sovmornar och regniga 
sysslolösa dagar. 
Åtminstone inte i Ale. 

Här har veckan bestått av flera 
aktiviteter. Allt ifrån innebandytur-
neringar till Ullaredsresor och tjej-
dagar.
Klockan närmar sig två på eftermiddagen en 
vanlig tisdag på Aroseniusskolan. Nej förres-
ten, inte en vanlig tisdag, för idag sitter inte 
eleverna i sina klassrum och studerar flitigt, is-
tället stegar jag in på fritidsgården där ett tret-
tiotal högstadietjejer sitter och äter lunch till-
sammans med fyra fritidsledare. Just den här 
tisdagen är det höstlov och idag har det an-
ordnats en tjejdag på Älvgården.Sedan klock-
an elva på förmiddagen har de alla fått tips och 
råd i sminkning, provat på att dansa och efter 
lunchen är det dags för dagens sista moment 
– yoga.

Bakom dagens aktivitet står fyra fritidsle-
dare som alla haft hand om olika moment i 
smink, dans, mat och yoga. Men nu har de 
lunch och rast för att hinna smälta maten lite 
innan de sätter igång med yogans fysiska öv-
ningar.

Stämningen bland tjejerna är glad, förvän-
tansfull och avslappnad 

Men varför just en tjejdag?
– Därför att vi själva är tjejer, svarar Helena 

Urdal som har hand om yogapasset. Dessut-
om blir det mer avslappnat mellan dem när 
det inte finns några killar i närheten.

När maten har smälts klart är det dags för 
yogapasset. Helena Urdal går in i ett angräns-
ande rum till cafeterian. Tjejerna får vänta ut-
anför medan Helena tänder ljus och sätter på 

lugn musik.
– För att de skall känna av den lugna stäm-

ningen, säger hon.
Det är onekeligen en lugn stämning inne i 

salen som endast är upplyst av två doftljus som 
avger en söt doft samt ett antal värmeljus place-
rade på ett piano i ett hörn av rummet. Annars 
är det mörkt. På golvet finns trettio svarta yo-
gamattor placerade för de stundande övning-
arna. Musikens lugna toner vaggar genast in 
en i en lugn stämning och det är också det som 
är meningen säger Helena och berättar att de 
på Aroseniusskolan har yoga som en del av un-
dervisningen.

30 tjejer testade yoga
Det lugna rummet fylls direkt av fnitter och 
högljudda flickröster när Helena släpper in de 
trettio tjejerna. Alla tar plats på var sin matta 
och Helena fångar genast deras uppmärksam-
het.

– Är det någon som vet vad yoga är? frågar 
hon ut mot gruppen

– Blir man inte lugn och avslappnad då? 
svarar en tjej långt bak i rummet.

Helena instämmer och går över till att be-
rätta om Yogans och Ashtangayogans historia 
och funktion.

Fnittret och rösterna lägger sig snabbt när 
tjejerna från olika delar av Ale lyssnar uppmärk-
samt.

Musiken har stängts av och ljuset där Helena 
sitter har tänts så att man skall se henne ordent-
ligt. Luften i rummet är lite kylig, men det är 
ingenting som tycks beröra de trettio tjejerna 
som är här idag.

Strax är den historiska biten över och Helena 
uppmanar tjejerna att sätta sig i skräddarställ-
ning och blunda.

För en stund är stämningen precis lika lugn 
som den var i början och Helenas vägledande 
röst får samma funktion som den lugna musi-
ken hade i början.

– Hur känns det? frågar hon
– Jätteskönt, man blir helt avslappnad svarar 

någon.
Den kommande timmen följs åt av olika fy-

siska övningar, som från Helenas synvinkel ser 
jättelätta ut, men desto mer problematiska och 
ansträngande när jag tittar på tjejerna. Rummet 
som för en stund sedan var kyligt värms lång-
samt upp av de trettio varma kropparna.

– Och så andas vi fem andetag säger 
Helena 

Någon ger upp och vilar sig en stund medan 
andra flämtande försöker hålla koncentratio-
nen

– ett, suck två, tre...
En timma senare är det dags för avslapp-

ningen som skall avsluta hela tjejdagen. Helena 
släcker återigen belysningen och sätter på musik 
och plötsligt känns det som om jag befinner mig 
i samma slott där törnrosa sov i hundra år. Så 
stilla är det som om alla hade somnat in. Så 
ligger de stilla i ytterligare femton - tjugo mi-
nuter medan Helena går omkring i rummet och 
ser till att de ligger rätt.

Sedan väcker hon dem långsamt med rösten 
och uppmanar dem att sträcka på sig tills sam-
lingen återigen sitter upprätt på mattorna.

– Hur mår ni?
– Braaaa! Vad skönt det var - och varmt! lyder 

rösterna.

Vad har ni tyckt om den här dagen? frågar 
jag Viktoria Nicolaisen och Josefin Nordin, 
medan de rullar ihop mattorna.

– Det har varit en rolig blandning, annor-
lunda, svarar de båda och tycker inte att något 
var roligare än någonting annat.

Två tjejer till ansluter sig till gruppen och 
när jag frågar vad de tyckt om att ha en tjejdag 
är svaret enhälligt.

– Skönt, man slappnar av mer, hade det varit 
killar här hade de bara skrattat.

ALMA TRISCHLER

- Sminktips, dans, mat 
och yoga på Älvgården

För att skapa en lugn och avslappnad stäm-
ning tändes värmeljus i lokalen.

Till dig som är medlem 
i Lärarförbundet Ale
Nedräkning har börjat och du har väl inte glömt 
att anmäla dig till medlemsmötet med Per 
Hellström onsdag den 28 november?
Vi har tur. Per som sitter med i förbundsstyrelsen i 
Stockholm är omåttligt populär som talare och många 
vill boka honom. Vi lyckades!

Kvällen börjar 18.00 i Ale gymnasium
med mingel och buffé. 19.00 startar vi i teatern. 
Förutom att du kommer få en oförglömlig kväll 
kommer du dessutom att kunna ställa frågor till Per.

Har du inte anmält dig gör det snarast till ditt 
arbetsplatsombud eller direkt till Lärarförbundets 
expedition.

Vi ses den 28 november!
Styrelsen för Lärarförbundets lokalavdelning i Ale.

la.ale@lararforbundet.se        telefon 330424 Föreläsningen genomförs i samarbete med Wyeth AB.

Vill du veta mer 
om psoriasis?
Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som drabbar både hud och leder.
Många psoriasissjuka upplever att sjukdomen påverkar deras livskvalitet.
Är du intresserad av aktuell information om vårdresurserna inom regio-
nen, olika behandlingsmetoder och hur det kan vara att leva med psoriasis
på hud eller i leder är du varmt välkommen till vår föreläsning.

Var: Hotell Scandic Swania Storgatan 47-49 Trollhättan
När: Lördagen den 10 november 11.00-14.30

Kort information om Psoriasisförbundet.

Dermatolog Elisabeth Reykdal, Hudkliniken Uddevalla Sjukhus
berättar om de resurser som finns och behandlingsmetoder.

Reumatolog Jonel Pasula, Reumatologkliniken Uddevalla Sjukhus,
berättar om behandlingsmetoder för psoriasisartrit (psoriasis i lederna).

Paus med förfriskningar.
Du får möjlighet att ställa frågor till läkarna efter föredragen.
ALLA är välkomna. Fri entré. Ingen anmälan krävs.

Vid frågor kontakta Psoriasisförbundets lokalavdelning i Norra Älvsborg
Anita Kronlid Tel: 0520-831 55 eller ordföranden Aase Andersson 
Tel: 0303-22 18 99

Varmt välkommen

Film är större än TV!

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

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Påminnelse

Råttatouille
Söndag 4/11 kl 15.00

Matiné. Entré 60 kr.

Järnets Änglar
Söndag 4/11 kl 18.00

Entré 70 kr. Från 7 år.

En komisk 
vriden
historia
om en 

dysfunktionell familj som samlas 
för att sörja sin patriarks bortgång. 
Daniels far har just avlidit och det 
enda han vill är att genomföra 
begravningen som planerat, vilket 
inte är det lättaste med en galen 
familj på halsen. Brorsanär mest 
intresserad av att ragga tjejer, en 
annan släktingärövertygad om att 
fadern är vid liv i kistan och en 
mystisk pillerburk dyker ständigt 
upp.

Trångt i kistan
Söndag
11/11 kl 

18.00
Entré 70 kr. 
Från 7 år.

Tjejdag på höstlovethöstlovet

Trettio tjejer samlades för att bland 
annat prova på yoga när Älvgården 
arrangerade en tjejdag på höstlovet.


