
ALAFORS. Första helgen i 
december hade Dansstu-
dion i Älvängen sin årliga 
dansuppvisning.
Barn och ungdomar 
visade vad de hade lärt 
sig under året som gått 
med en späckad uppvis-
ning. 

Showen bjöd på allt 
från tomtedans till avan-
cerad aerobic gym-
nastics och alla såg ut 
att ha väldigt roligt.

– Vi har jättekul när vi dansar, 
det är en sådan sammanhållning 
och det visar sig när vi dansar, 
säger AnnTherese Johansson, 
aktiv och tränare på Dansstudi-
on.

Gymnaster från förening-
en Ale Aerobic & Dansstudio, 
är en av Sveriges största aero-
bicföreningar, både till anta-
let och prestationer. Älvängen 
brukar visa framfötterna rejält 
på de flesta tävlingar och det 
bevisade de äldsta grupperna 
starkt. Noterbart är att grup-

perna bara består 
av tjejer, killar-
na lyser med sin 
frånvaro.

–Vi har ett 
gäng killar bland 
annat i breakdan-
ce och aerobic-
grupperna, men 
vi har haft svårt 
att hitta en träna-
re för breakdan-
ce, så den grup-
pen kunde tyvärr 
inte starta denna 
termin.

 – Det är synd, 
men vi hoppas på 

att kunna värva lite fler killar 
bland annat genom den här 
showen, säger AnnTherese.

En annan sak man lägger 
märke till är att det är en mycket 
blandad ålder. I de yngsta grup-
perna är de minsta deltagarna 
bara 3 – 4 år och de äldsta är 
runt 19. Det ger en mycket stor 
blandning på de olika uppvis-
ningarna, vilket är  uppskattat 
hos publiken.

Showen anordnas först och 
främst av UllaKarin Othzén, 
grundare av Dansstudion som 
lägger ner hela sin själ i showen 
– fast hon får mycket hjälp från 
föräldrar till de aktiva.

– Utan föräldrarna hade det 
vart svårt att klara av det, det 
är fantastiskt att så många vill 
hjälpa till, säger AnnTherese.

Efter närmare 30 år av upp-
visningar vet arrangören hur 
slutet ska se ut. Årets upplaga, 
med ett 20-tal framträdanden, 
avslutades enligt tradition, med 
ett framträdande av den rutine-
rade gruppen, ”Dance Team”, 
och applåderna dånar ännu i 
Medborgar huset...

MOA JANSSON
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BOHUS. Trots regn och rusk på 
utsidan infann sig julstämningen i 
Bohus servicehus i torsdags.

Brukarrådet hade tillsammans 
med aktivitetshuset bjudit in till 
traditionell julstuga.

För underhållningen svarade 
Lennart Thorstensson, som med 
dragspelet på magen och med tom-
teluvan på huvudet fick deltagarna 
att trivas.

Det var inte bara boende på servicehuset, 
utan även pensionärer utifrån, som hade sökt 
sig till årets julstuga i Bohus servicehus. Ar-
rangemanget tog sin början klockan tio och 
ganska snart hade lotterna sålt slut och vin-
sterna fördelats. Samtliga besökare bjöds 
på glögg med pepparkaka och trivseln runt 
borden var hög.

Klockan elva gjorde Lennart Thorstens-
son en efterlängtad entré. Den dragspelan-
de gentlemannen från Kungälv är lika popu-
lär varthän han än drar fram. Under juletid 
är Thorstensson flitigt uppbokad och med 
jämna mellanrum dyker han upp i Ale.

Besökarna till servicehuset trallade glatt 

med i de julsånger som Lennart Thorstens-
son serverade. Bjällerklang, Rudolf med 
röda mulen och andra välkända melodier 
påminde om den stundande högtiden.

– Vi får låta bli att titta ut genom fönst-
ren, sade Thorstensson.

Med drygt två veckor kvar till doppare-
dagen finns det inget som tyder på att vi ska 
få uppleva en vit jul.

Lördagen den 10:e novem-
ber var en strålande vacker 
novemberdag. Rödakors-
flaggan vajade vackert utan-
för Smyrnakyrkan i Älväng-
en och på trappan stod en 
drygt meterhög uppblåsbar 
tomte. Mycket folk besök-
te Smyrnakyrkans Second-
handaffär och passade samti-
digt på att besöka Röda Kor-
sets basar. Där kunde man ta 

lotter av olika slag, köpa hem-
bakat och sitta ner för att ta en 
kopp kaffe med dopp i serve-
ringen.

Det har blivit tradition att 
alla som är aktiva på basa-
ren äter en tallrik varm soppa 
innan själva basaren och det 
känns väldigt mysigt. Lika 
trevligt är det att alla som 
hjälpt till med basaren träf-
fas hemma hos ordföranden 

måndagen efter basaren. Då 
kan man diskutera och prata 
om basaren och då har också 
vår kassör räknat ut vad ar-
rangemanget gett.

Årets basar inbringade 
drygt 34 000 kronor, som 
kommer att sändas till Röda 
Korsets Katastrofreserv.

Tack alla som på något sätt 
har hjälpt till med basaren!

Styrelsen i Starrkärrskretsen

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

Stjärnspäckat fantasy-äventyr, med 
bl.a Claire Danes, Sienna Miller, 
Michelle Pfeiffer, Robert deNiro, 
Rupert Everett m.fl. För regi står 

Matthew Vaughn (Layer Cake) och 
filmen är baserad på boken med 

samma namn av Neil Gaiman.

Kommande

Den Svarta 
Nejlikan

Söndag 9/12 kl 18.00
Entré 70 kr.

Stardust
Söndag 16/12 kl 18.00

Entré 70 kr. Från 11 år.

www.alefolketshus.se
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Ljussken
Lykta Design Cecilia Carlsson

Godset Keramik fortsätter sin 
verksamhet på Lilla Gärdesvägen 
i Älvängen. Välkomna tillbaka!

Tomten Ove 
håller paket
Design Cecilia Carlsson
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Lyckad basar för Röda Korset
Lennart Thorstensson svarade för bejub-
lad musikunderhållning.

Julstämning i Bohus
Besökarna till Bohus servicehus var inte sena att gunga med i julallsången.

Jösses vilken show!Jösses vilken show!

Det bjöds inte bara på tuffa danser, utan också fräcka effekter. I röken syns Michaela Hallgren, Anna 
Lundgren, Josefine Mourujärvi, Nathalie Blomgren.

Nöje

I BOHUS
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


