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Gäller t.o.m. 23/4 2008 med reservation för slutförsäljning samt lokala avvikelser.
 Gäller på ordinarie pris, kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller ej vid köp 

av presentkort, beställningsvaror samt de externa varumärkena Iittala, Kirsch, 
More of Scandinavia, Boda Nova, Johanna Lundqvist och Bamse.

www.hemtex.com

Ett urval bäddset 

(ord. pris från 279:-)

Sångkören Opus -83, som 
under året firar sitt 25-årsju-
bileum, kommer att göra en 
resa till Ungern och Budapest 
under tiden 1/5 – 6/5. På plats 
kommer man att tas om hand 
och guidas av en lokal kör 
och dess medlemmar. För-
hoppningsvis kommer man 
att göra ett gemensamt fram-
trädande tillsammans med de 
ungerska kollegorna. OPUS 
kommer att framträda under 
två tillfällen, dels i en protes-
tantisk kyrka samt på Kultur-
huset i Törökbalint strax ut-
anför Budapest.

Körens 34 personer samla-
des under den gångna helgen 
till en intensivträning på Us-
pastorps Konferens & Även-
tyrscenter. Generalrepetitio-
nen inför resan kommer man 
att framföra på Glasbruksmu-
seet i Surte, sista måndagen i 

april.
Planerade framträdanden 

av Opus under året är: Ju-
bileumskonsert på Mimers 
hus den 11/10, Tre kungar – 
tre körer på Mimers hus den 
15/10. Då medverkar förut-

om Opus -83 Kungälvs man-
skör, den tredje körens namn 
är hemligt. Den obligatoriska 
Julkonserten i Surte kyrka in-
faller den 6/12.
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Opus -83 på jubileumsturné

Körledaren Jack Svantesson drillar körmedlemmarna inför ju-
bileumsturnén.

De båda artisterna Lars-
Eric och Johan Frendberg 
hälsades välkomna av IOGT-
NTO:s ordförande Gunda 
Aili till Artivitetshuset. Det 
blev något av en succécartad 
föreställning. De bjöd på en 
mycket uppskattad reperto-
ar med bland annat sång och 
musik från Evert Taubes me-
lodibukett, liksom de mest 
skimrande pärlorna från 
Björn och Bennys musika-
ler. De har förmågan att för-
medla sångarglädje av högsta 
karat.

Lars-Erics historiekonst, 
gärna på dialekt, är nämligen 
nästan lika bra som när han 
sjunger. Han är också duktig 
på att imitera andra sånga-

re, exempelvis Elvis Presley, 
Tom Jones och Jerry Wili-
ams. Om ett skratt förlänger 
livet kommer publiken från 
Aktivitetshuset att ha många 
fina år att se fram emot.

En toppunkt i program-
met var Johan Frendbergs 
framförande av Tommy Kör-
bergs succelåt ”Stad i ljus”. 
Det kändes som om det var 
Tommy som stod på scenen.

Det blev en trevlig och god 
kväll med mångas önskan 
om fler sådana program. Ar-
rangemanget anordnades 
av IOGT-NTO-förening i 
Älvängen i samarbete med 
Nykterhetsrörelsens Studie-
verksamhet NBV.

Sture Andersson

Frendbergarna gjorde 
succé i Älvängen

Lars-Eric och Johan Frend-
berg gjorde ett uppskattat 
framträdande i Älvängens 
aktivitetshus i onsdags.

Foto: Johannes Marainen

Avgångseleverna på este-
tiska programmet på Ale 
gymnasium ger Tillståndet. 
Föreställningen har premi-
är den 24 april.

Tillståndet skrevs på 70-
talet av Kent Andersson
och Bengt Bratt. Det är en 
tragikomisk pjäs om en rad 
olika livsöden samlade på en 
avdelning på ett mentalsjuk-
hus. Vi får följa ett antal pa-

tienters arbete med en jubi-
leumsshow där deras öden 
skildras med humor, själviro-
ni och distans men även med 
en stor portion allvar. 

Hur är det att vara pa-
tient på ett mentalsjukhus? 
Har mentalsjukvården blivit 
bättre eller sämre? Med 
tanke på dagens diskussio-
ner om den svenska mental-
sjukvården känns pjäsen väl-

digt aktuell även idag. Vem 
eller vad är det egentligen 
som är sjukt?

Tillståndet har premi-
är torsdagen den 24 april i 
Ale gymnasiums teatersa-
long, men föreställningen 
spelas även fredag 25 april 
och söndag 27 april.
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Tillståndet visas i Ale gymnasium

Nu är det dags för Friska 
Tags hälsospalter igen. Vin-
tern är över och vi har ställt 
om till sommartid. Det är 
ljust längre på kvällarna och 
vi vill tillbringa mer tid ut-
omhus. Det finns forskning 
som visar att en naturbaserad 
livsstil anses vara bästa för-
säkringen för ett friskare liv. 
Trötthet, värk, koncentra-
tionssvårigheter, ångest, de-
pressioner och många andra 
stressreaktioner minskar 
när vi rör oss i naturen eller 
trädgården, fiskar, badar och 
lever båtliv. Det handlar om 
att fylla på våra ursprungli-
ga behov – någonstans inom 
oss vet vi att vi behöver frisk 
luft och känna vinden emot 
kinden.

Kunskapen finns om hur 
viktigt det är med en natur-
baserad livsstil för positiva 
hälsoeffekter och vi har stora 
möjligheter att själva påverka 
vår hälsa genom att välja en 
hälsofrämjande livsstil.  Sam-
hället har också ett ansvar i 
att främja miljöer som lockar 
till utomhusaktiviteter. 
En mängd studier visar att 
de flesta aktiva vuxna har 

utvecklat sitt intresse för att 
röra på sig i naturen redan 
som barn med mamma och 
pappa som förebilder. 

Bra tips på vart man kan 
ta sig en skogspromenad 
på egen hand eller tillsam-
mans med guide får man 
om man går in på Ale kom-
muns hemsida och klickar 
på ikon till höger; Turistin-
formation. Annars kan du gå 
Prästalundsstigen i Starrkärr 
för att titta på vitsipporna. 
Broschyr med karta finns att 
hämta på Medborgarkon-
toret på Ale Torg. Vill man 
ta sig iväg en längre runda 
tycker jag ni ska anmäla er 
till Vättlefjällsvandringen 
den 4:e maj. Möjlighet finns 
till att gå en lång sträcka på 
hela 25 km eller en något 
kortare, 15 km. Kanske det 
är vårens utmaning? För 
anmälan går ni in på den 
officiella hemsidan för Vätt-
lefjällsvandringen: www.vatt-
lefjallsvandringen.se. Känns 
de sträckorna lite för långa 
så ska ni hänga på Älvängen 
IK:s bingopromenader 
som börjar söndag 6 april 
vid Älvevi. OK Alehof har 

tipspromenader, även de på 
söndagar, under våren. Håll 
utkik i deras skyltfönster på 
Ale Torg. 

För bästa effekt så är det 
naturligtvis regelbundenhet 
som är viktigt – att ta en 
mindre promenad varje dag. 
Vill man ha sällskap under 
dagtid tycker jag ni ska följa 
med Friska Tags aktivitets-
ledare Monica Stiller. De 
träffas måndagar och onsda-
gar  i Furustugan, tisdagar 
vid Apoteket i Nödinge och 
torsdagar vid Apoteket i 
Älvängen. Alla är välkomna 
– med eller utan stavar. Och 
eftersom Friska Tags akti-
vitetskampanj drar igång 
igen så får ni inte glömma 
att kryssa i aktivitetskortet 
för varje dag ni genomfört 
er promenad – när kortet 
är ifyllt så skickas det in för 
chans på fina priser. 

”Ett rikt liv 
behöver inte 
kosta så mycket.”

Ann-Sofie Jonsson
Hälsopedagog Friska Tag

Ut i naturen med 
Friska Tag

Till Ale gymnasium kom 
cirka 35 personer för att del 
av en föreläsning om de-
menssjukdomar med Birgit 
Fagrell. Besökarna fick infor-
mation om de vanligaste de-
menssjukdomarna. Det finns 
många varianter av sjukdo-
marna. Därför är det svårt att 
få rätt diagnos.

Den vanligaste är Alzhei-
mers sjukdom. Minnesstör-
ning är mycket vanligt. Det 
påverkar det sociala livet för 
den drabbade och dess anhö-
riga. Nästa stora grupp som 
drabbas är strokepatienter, 
så kallade blodkärlsdemens. 
Före 65 år är det 1 procent 
som drabbas, från 90 år är det 
40 procent som drabbas.

Hjärnans sjukdomar på-

verkar alla kroppens funk-
tioner och åldrandet påskyn-
das. Personlighet förändras 
och det påverkar relationen 
i familjen. Sjukdomsinstinkt 
saknas ofta. Sämre livsvillkor 
som anhörig – ständig oro för 
vad som kan hända. 

En ny situation som känns 
främmande och är mycket på-
frestande i den nära relatio-
nen. Som anhörig behöver 
man stöd i sin tillvaro i form 
av avlastning. I kommunens 
sociala omsorg gäller att om-
besörja avlastning, till exem-
pel ledsagare, dagvård och 
olika former av hemtjänst.

Bengt Larsson
Ordförande Ale Demensförening

Birgit Fagrell föreläste 
om demenssjukdomar

astmaoallergiforbundet.se

Pollenallergiker?

Bli medlem du också


