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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

Kommande

www.alefolketshus.se

Horton
av skaparna bakom Ice Age

Barntillåten. Entré 60 kr.

SVERIGE
PREMIÄR

Charlie Wilsons War
Söndagen 16/3 kl 18.00

Från 7 år. Entré 70 kr.

Visas 16/3 kl 15 och 17/3 kl 18

Morgan Pålsson
Världsreporter

Måndagen 24/3 kl 18.00
Morgan Pålsson, reporter vid Sveriges 

Television, tror att han ska bli 
utnämnd till ny utrikeskorrespondent 
i Washington. Istället blir han skickad 
med sin fotograf Robert att bevaka 
valet i ett litet afrikanskt land ingen 

någonsin hört talas om.
Från 7 år. Entré 70 kr.

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

ÄLVÄNGEN. Therese 
Segerdahl gör sin slut-
praktik som lärarstu-
dent.

Det har mynnat ut 
i ett dansprojekt för 
samtliga högstadieele-
ver på Aroseniusskolan.

– Jag skulle gärna se 
mer dans i skolan, det 
är en del av lärandet 
och dessutom oerhört 
lustfyllt, säger Therese 
till Alekuriren.

Therese Segerdahl har tidi-
gare praktiserat på Aroseni-
usskolan. Nu är hon tillbaka 
för att göra sin slutpraktik.

– I mitt uppdrag ingår att 
göra ett skolutvecklingspro-
jekt. Dans var något som ef-
terfrågades av lärarna på 
skolan och eftersom jag är 
utbildad dansare på Baletta-
kademin i Göteborg föll det 
mig väl i smaken, säger The-
rese Segerdahl.

Under tre veckors tid ge-
nomförs projektarbetet på 
Aroseniusskolan. Samtliga 
högstadieelever ges möjlig-
heten att fördjupa sig i dan-
sens virvlar.

Sprida kunskap
– Syftet är att öka intresset 
för dans och samtidigt sprida 
kunskap om nya dansstilar 
som eleverna förmodligen 
inte kommit i kontakt med 
tidigare, säger Therese.

Alexander Svanberg, fler-

faldig svensk juniormästare i 
latinamerikanska danser, har 
engagerats i projektet. Vid två 
tillfällen besöker han Kultur-
huset i Älvängen för att lära 
niorna grunderna i cha-cha.

– Jag är imponerad av ung-
domarna. Alexander lyckades 
få igång dem med detsamma 
och intresset har varit stort. 
Jag har mött många elever 
som har framfört en önskan 
om att få lära sig mer. Det är 
kul när det blir en sådan re-
spons, säger Therese och till-
lägger:

– Några elever har till och 
med fortsatt att dansa i korri-
dorerna efter lektionens slut. 
Det är härligt att se.

Eleverna i årskurs 7-8 har 
via Sportlifes försorg fått ut-
veckla sina färdigheter i body 
jam. Therese Segerdahl har 
därutöver på egen hand låtit 
undervisa i stilarna jazz och 
funk.

Niorna får välja
– Sedan så har niorna fått 

välja på step up, jazzstep och 
bugg. Vi har haft god hjälp av 
Dansstudion, förklarar The-
rese.

– Det här projektet har 
möjliggjorts tack vare utveck-
lingspengar från barn- och 
ungdoms kulturgrupp. Jag 
är mycket glad för den sam-
verkan som har skett. Fram-
förallt vill jag tacka idrottslä-
rarna som har ställt upp hel-
hjärtat.

Idrott i kombination med 
matematik är de ämnen som 

Uppskattat dansprojekt på AroseniusskolanUppskattat dansprojekt på Aroseniusskolan
– Therese Segerdahls slutpraktik 
är till glädje för många

Lärarstudent 
Therese Se-
gerdahl gör 
sin slutprak-
tik på Aro-
seniussko-
lan i Älväng-
en. Som ett 
skolutveck-
lingsprojekt 
har hon låtit 
samtliga 
högstadieele-
ver fördjupa 
sina kunska-
per i dans.

Under ledning av den flerfaldiga svenska juniormästaren i latinamerikanska danser, Alexander Svanberg, har eleverna i års-
kurs nio fått lära sig grunderna i cha-cha. På bilden ses Christian Hansson, Jessica Albaeus, David Sehlin och Lisa Svens-
son.

Therese Segerdahl har spe-
cialiserat sig på i sin lärar-
utbildning. Kanske kan hon 
bidra till att dansen får en 
mer betydande roll i skolan, 
när hon inom en snar framtid 
står redo att ikläda sig rollen 
som pedagog.

– Dansen ger en social 
träning som man kanske inte 
alltid tänker på. Att få unga 
tjejer och killar att umgås på 
ett lustfyllt sätt är jätteviktigt, 
avslutar Therese Segerdahl.

Föregående lördag hade Fiskeklubben 
King Salmon Nordfish sin årsavslut-
ning i bygdegården i Nödinge. Det 

hela startade med ordinarie årsmöte under 
Kent Jensens ledning och Kent kommer 
även att leda klubben under kommande 
verksamhetsår med Paul Säihke som vice 
ordförande. Sekreterareposten delas mellan 
Owe Granath och Bengt Pettersson och 
Per Olsson omvaldes till kassör.

Verksamhetsberättelsen visar att klubben 
har haft ett bra år 2007. Klubbens tävlings-
ledare, Rolf Redsäter och Kent Jensen, har 
lyckats att genomföra hela klubbens tävlings-
program och även genomfört distriktmäster-
skap i mormyskafiske.

Medlemmar har varit representerade i de 
flesta DM  och även kvalificerat sig till SM. 
Juniorverksamheten börjar ta form och klub-
ben har haft deltagare i Sportfiskarnas ung-
domsledareutbildning på Hökensås och 
klubbens juniorer har deltagit i aktiviteter 
arrangerade av distriktets Ungdomskommit-
té. Klubben har under året fått ett antal nya 
medlemmar och fler, såväl seniorer som ju-
niorer, är välkomna.

År 2008 har inte börjat, som man önska-
de. Vädrets makter har saboterat allt isfiske 
i vårt område och det innebar också, att det 
planerade distriktsmästerskapet i mormyska 
tvingades ställas in, så även egna isfisketäv-
lingar. Frånsett detta så verkar det som om 
innevarande år kommer att bli mycket aktivt. 
Juniorsidan kommer bland annat att arrang-
era återkommande mete öppet för alla ung-
domar och klubbens fiskevårdssektion har 
ett tämligen omfattande fiske- och miljö-

vårdsarbete inplanerat.
Avslutningsvis skedde prisutdelning för 

medlemmarnas tävlingsinsatser och klub-
bens tävlingsledare hade lyckats att skapa 
ett mycket gediget prisbord, så ingen be-
hövde gå tomhänt hem. På seniorsidan blev 
Mona Slovak och Rolf Redsäter klubbmäs-
tare 2007 och på juniorsidan svarade Julia 
Olsson och David Jenås för samma bedrift.

Bland de många vandringsprisen kan 
nämnas Baddaren för största fisk fångad av 
junior och här gick inteckningen till Måns 
Olsson och klubbens mest aktiva junior blev 
David  Jenås och fick därmed en inteckning 
i vandringspriset Aktivisten. Peter Ryberg 
premierades för sin fångst av årets största 
abborre.

God smörgåstårta och mycket fiskesnack 
avslutade en mycket lyckad årsavslutning.

BERTIL CARLSON

Lyckad årsavslutning hos 
King Salmon Nordfish
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Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Restaurang
&Pizzeria

King Salmon Nordfish har haft årsavslutning 
i Nödinge bygdegård.

TAKTLÖS
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


