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NÖDINGE. OK Alehof 
har fått sin sjunde ord-
förande i föreningens 
63-åriga historia.

Jennifer Lee blir 
den andra kvinnan på 
posten.

– En ny utmaning för 
mig. Alehof är en väl-
mående förening, som 
har en stabil ekonomi 
och många engagerade 
medlemmar, säger Jen-
nifer till lokaltidningen.

Ordförandebyte tillhör inte 
vanligheterna i kommunens 
orienteringsklubb. När OK 
Alehof bildades 1945 svinga-
de Bengt Claesson klubban 
under de första femton åren. 
Rekordet har dock Göran 
Börjesson, som satt ordfö-
rande i hela 27 år.

– Oj, då vet jag vad jag har 
att leva upp till, skrattar Jen-
nifer Lee som blir den andra 
kvinnan efter Ingela Steen 
att leda Alehof.

Jennifer Lee kom i kontakt 
med Alehof första gången för 
sju år sedan, när familjens 
äldste son, Colin, besökte 
Dammekärr för en så kallad 
kompisdag. 

– Colin fastnade för orien-
teringen och nu är hela famil-
jen involverad. Colins yngre 
bröder, Douglas och Oliver, 
tycker också att orientering-
en är jättekul, berättar Jen-
nifer.

Jennifer Lee valdes till ord-
förande i samband med fören-
ingens årsmöte den 4 februa-
ri. Hon blir ingalunda ensam 
dam i sällskapet, faktum är 

att Alehofs styrelse, till skill-
nad från många andra idrotts-
föreningar, har fler kvinnor än 
män.

– Det är fem kvinnor och 
två män av de ordinarie leda-
möterna, så någon mansvärld 
är det definitivt inte, säger 
Jennifer Lee.

Hon har ingen erfarenhet 
från styrelsearbete i klubben, 
men har de senaste två åren 
suttit som ordförande i frii-
drottssektionen, som bland 
annat ansvarar för Kvantum-
serien.

Vad kan du tillföra Alehof 
i rollen som styrelseordfö-
rande?

– Eftersom jag bara har 
varit med i klubben under 
några år kan jag se på fören-
ingens verksamhet med nya 
ögon. Det tror jag kan vara 
en fördel.

Är det något som du 
omedelbart vill förändra?

– Det finns alltid utrym-
me till förbättringar, men 
några stora förändringar ser 
jag inte. Det viktigaste är att 
alla medlemmar trivs och att 
vi kan locka nya medlemmar 
till oss. Det gäller att vi är 
duktiga på att berätta vad vi 
har att erbjuda och hur kul vi 
har, säger Jennifer.

OK Alehof har i dagsläget 
knappt 500 medlemmar, men 
har en ambition att växa ytter-
ligare. Gärna med ungdomar 
i 13-16-års åldern.

– Det finns en ganska 
stor grupp tjejer och killar 
i den här åldern, som slutar 
med fotboll, handboll och så 
vidare. För dem som vill prova 
på något nytt ska Alehof vara 

ett självklart alternativ, säger 
Lennart Hålsjö som sköter 
föreningens utåtriktade verk-
samhet gentemot kommu-
nens skolor.

 På tisdag går startskot-
tet för orienteringssäsongen 
2008 med årets första trä-
ning. Vintersäsongen går till 
historien som en av de sämsta 
någonsin och inte en endaste 
snöflinga har blivit tillverkad 
vid Dammekärrs kanonsnö-
anläggning.

– Ändå har Alehofare svarat 
för närmare 300 skidstarter i 
vinter. Under Vasaloppsveck-
an gjordes nästan 100 starter, 
vilket är imponerande, säger 
Lennart Hålsjö och tillägger:

– Frågan är hur många 
bandymatcher som skulle ha 
kunnat genomföras söder om 
Karlstad om det inte hade fun-
nits konstfrusen is. Kanske är 
det dags att börja planera för 
en skidtunnel i Ale kommun 
vad det lider, säger Hålsjö.

Som alltid är våren en in-
tensiv period för OK Alehof. 
Av kommande arrangemang 
kan bland annat nämnas tri-
morientering, tipspromena-
der, Aleträffen den 6 april vid 
Jennylund och Vättlefjälls-
vandringen den 4 maj.

I DAMMEKÄRR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Jennifer Lee är ny ordförande i OK Alehof.

Leende kvinna som 
gillar nya utmaningar

BabymassageBabymassage
Vill du lära dig babymassage? Babymassage är ett sätt 
att med medveten och kärleksfull beröring fördjupa 
och stärka kontakten mellan dig och ditt barn, träna er 
i lyhördhet för varandra samt medverkar till att ge ditt 
barn en bra start i livet.

Kursen innehåller både praktiska och 
teoretiska moment och leds av leg.sjuksk. 
och cert. instr för babymassage Birgitta 
Liljeqvist. Lämplig ålder ca.1-6 mån.

Start torsdagen den 3 april kl.12.00-13.30 
Plats: Älvängens Missionskyrka
Kursavgift 595 kr ink.material.(6 ggr)

För inf. och anmälan pastor AnneMarie Svenninghed tfn 
0303-746130 eller mail amsvenninghed@hotmail.com. 
Begränsat antal platser.

Älvängens 
Missionskyrka

Hedra minnet av 
någon nära!

Nu finns vi även hos 
Platt Johans kakel i Älvängen!

Det här firar vi med 15% rabatt 
på hela sortimentet.

Vi bjuder även på blandare vid köp av 
underlimmad vask.*

Ni träffar oss hos Platt Johans kakel 

Tisdagar 16-18
Torsdagar 16-18
Lördagar 10-13

Välkomna!
Kontakta oss för gratis kostnadsförslag

Mats             070- 410 92 00
Rickard       070- 510 95 66

Västkustkök i Ale AB
0303-74 23 00   www.vastkustkok.com

*Erbjudandet gäller t.o.m. 31/3 -08

– Jennifer är ny ordförande i Alehof

Blommor och karta till alla premiärkunder.

Kö till Supermarkets 
nypremiär i Älvängen
ÄLVÄNGEN. Större, 
fräscht och modernt.

Ica Supermarket i 
Älvängen visade upp en 
helt ny butik i torsdags.

Kunderna lät inte 
vänta på sig, utan bil-
dade kö en halvtimme 
för öppning.

Supermarket i Älvängen har 
totalrenoverat butiken. Den 
är dessutom utbyggd med 150 
kvm. Delikatessdisken har 
fått större utrymme, liksom 
färskvaror som frukt, grönsa-
ker och mejeriprodukter.

Torsdagens premiär blev 

välbesökt. Blommorna till de 
100 första kunderna försvann 
i ett nafs.

– Det har varit ett sago-
likt tryck i butiken idag. Alla 
verkar nöjda så nu kan vi 
slappna av, säger Ica-handlare 
Stefan Wennberg.

Vad är du mest nöjd 
med?

– Att vi vågade satsa på att 
byta alla armaturer. På så vis 
skapade vi ett helt annat ljus i 
butiken och det ger ett väldigt 
positivt intryck. Det kostade, 
men det var det värt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

SURTE. För första 
gången arrangeras Vår-
salongen i Ale. 

Det är ett samarbete 
mellan Kulturverket 
och de båda museerna, 
Repslagarmuseet i 
Älvängen och Glas-
bruksmuseet i Surte.

– Det ska bli jätte-
spännande att se hur 
stort intresset blir, 
säger Ragnhild Kappel-
mark på Glasbruksmu-
seet.

Vårsalongen äger rum i slutet 
av april och vänder sig till alla 
konstnärer och konsthantver-
kare, såväl proffs som amatö-
rer.

– Alla välkomnas att delta. 
Det enda kravet är att man 
ska ha någon sorts anknyt-
ning till kommunen. Man be-
höver nödvändigtvis inte bo i 
Ale, kopplingen kan finnas 
på annat sätt, säger Kappel-
mark.

Det blir ingen jurybedömd 
utställning. Tre alster får varje 
deltagare lämna in och minst 
ett av dessa kommer att finnas 
med på Vårsalongen.

– Om konstverket ställs ut 
på Glasbruksmuseet eller på 
Repslagarmuseet tar sig ar-
rangören friheten att bestäm-
ma, säger Kappelmark.

Ytterligare information 
om Vårsalongen går att finna 
på Ale kommuns hemsida.

JONAS ANDERSSON 

Vårsalong på Ales museer

Den här söndagen 
kallar vi för Palm-
söndagen. Jesus hade 

kommit fram till Jerusalem på 
den resa som slutade med att 
han korsfästes, dog och be-
gravdes. Under den sista väg-
biten in i staden red han på en 
åsna. Det kom en massa folk 
– Jesus var en kändis – och 
de lade sina ytterkläder och 
strödde kvistar på vägen fram-
för honom. Och man vinkade 
med palmkvistar och ropade 
hyllningsrop. Det liknar hur 
man nu för tiden brukar väl-
komna kungar och annat fint 
folk med röda mattor, flagg-
viftning och hurrarop. 

Jesus fick kungligt motta-
gande när han kom till Jerusa-
lem. Men han var en kung av 
ovanligt slag. En kung utan 
vapen, utan livvakt, utan världs-

lig makt och utan lyx. Men han 
var en person som på sin väg 
genom livet gjorde allt för att 
hjälpa människor både med 
andliga, själsliga, kroppsliga 
och sociala problem. Frivilligt 
och oskyldig offrade han sitt liv 
för att öppna vägen till frälsning 
och evigt liv för alla som vill tro 
på honom.

Vi får också hälsa Jesus väl-
kommen till oss och ge honom 
vår hyllning. På senare tid har vi 
hört sådana kändisar som Göran 
Skytte och Ingela Agardh berät-
ta om vad Jesus betytt för dem. 
Jesus är ingen person som bara 
hör historien till. Han uppstod 
efter att ha varit död i tre dagar 
och lever än idag. Att tro på 
honom gör skillnad!

Göran Andreasson 
Pastor i Surte och Lilla Edets mis-

sionsförsamlingar

VECKANS BETRAKTELSE


