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SURTE. Bra mat 65 +.
Det var rubriken för 

onsdagseftermiddagens 
föreläsning i Surte Mis-
sionskyrka.

Ett 25-tal pensionä-
rer kom för att ta del 
av de råd och tips som 
dietist Hanna Setter-
gren hade att förmedla.
Göran Andréasson var 
den som tagit initiativet och 
bjudit in Hanna Settergren 
till Surte Missionskyrka. Sam-
mankomsten inleddes med 
kaffestund och i samband med 
fikat tog Settergren tillfället 
i akt att låta deltagarna prov-
smaka en smothie, bestående 
av frysta bär, banan, yoghurt 
och mjölk.
– Smothien är en favorit, som 
passar alla åldrar, säger Hanna 
Settergren.

– Verkligen gott, konstate-
rade en av besökarna som öns-
kade påfyllning och som gärna 
tog del av receptet.

– Smothien gör succé vart 
jag än kommer. Det spelar 
ingen roll om jag besöker en 
skola eller en pensionärsträff, 
förklarar Hanna.

Den efterföljande föreläs-
ningen gav information om 
vad äldre bör tänka på vad det 
gäller kost och hälsa.

– Ska man följa alla råd som 
media och självutnämnda kost-

experter ger kan det bli svårt att 
få till en bra kost. Mat ska vara 
gott och närande men sam-
tidigt innebära en njutning, 
sade Hanna som också pratade 
om förhållandet energi och 
näring.

– Som äldre behöver man 
inte lika mycket kalorier som 
förr men däremot lika mycket 
näring. Det är viktigt att tänka 
på.

Hur kostmedvetna är 
Ales pensionärer?

– Överlag så äter friska pen-
sionärer väldigt bra. Pensionä-
rerna är dem som bäst anam-
mat hälsobudskapet. De lagar 
mycket bra husmanskost och 
mat från grunden.

Slutligen slog Hanna Set-
tergren ett slag för Friska Tag 
och den aktivitetskampanj som 
inleds vecka 17.

JONAS ANDERSSON

Kostföreläsning för 
Ales pensionärer

Dietist Hanna Settergren gästade Surte Missionskyrka i ons-
dags där hon bjöd besökarna på smothie.

500 gram frukt och grönt 
om dagen rekommenderas.

Hålanda Röda Kors krets har haft årsmöte i Hålanda 
församlingshem. Ordförande Linda Jernberg hälsade 
alla välkomna och ett 20-tal medlemmar hade förmå-
nen att få höra sjömansprästen Anders Radix berätta 
om Afghanistan under temat ”I en annan del av värl-
den”. Karin Persson och Gulli Johansson (bilden) till-
delades Röda Korsets förtjänstmedalj i guld. Karin och 
Gulli har under mer än 40 år arbetat aktivt inom Hå-
landa Röda Kors krets. 

Årsmöte hos Röda 
Korset i Hålanda

ACO FACE plus Dagcreme, 60 ml.

Pharbio Omega-3 Forte 
Kosttillskott med 
Omega-3 fettsyror, 
120 kapslar. 
(ord. pris 217:–)
KUNDKLUBBSPRIS

174:–

Oliva För normal/torr hy, Nattcreme, 50 ml, 99:–, 
Dagcreme, 50 ml, 99:–, Ansiktsvatten, 200 ml, 59:– 
Köp dag & natt. Få ansiktsvatten på köpet! (värde 59:–)

* Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar 
sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

L300 Anti-Age System Night Cream, 50 ml, 120:–, Day Cream, 
60 ml, 110:–, Face Serum, 20 ml, 110:–

265:–

95:–

Köp dag & natt. Få ögoncreme på köpet! (värde 77:–)

20%
vid köp av 3!

Nattcreme på köpet! (värde 84:–)

Oliva Body Butter, 200 ml, 80:–, Handcreme, 100 ml, 43:50
Köp body butter & handcreme, få 20 % rabatt!

Köp 2 valfria Apoliva Care produkter. Få 20% rabatt.

Nyhet! 
Apoliva Care 
Bodylotion, 
200 ml.

49:–

Arctic Root Traditionellt 
växtbaserat läkemedel 
använt som adaptogen 
vid nedsatt prestations-
förmåga såsom trötthet 
och svaghetskänsla*, 
40 tabletter.

149:–

Vichy LiftActiv CxP För normal hy, 
Dagcreme, 50 ml, Nattcreme, 15 ml. 

 Ta hand om dig.
Vi har allt din kropp behöver för att må bra på både 
ut- och insidan. Eftersom alla produkter har klarat 
våra höga kvalitetskrav så kan du dessutom känna 
dig trygg med att du får hem en riktigt bra produkt.
Välkommen in!
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ALAFORS. Ale Veterinä-
ren har haft ett lycko-
samt första år.

I måndags hyllades 
företagets tre kvinnliga 
delägare, Annica West-
lund, Helena Björklund 
och Monica Henriksson.

Trion fick ta emot 
blommor och diplom 
från Centerpartiet

Eftersom den internationella 
kvinnodagen i år inföll på en 
söndag lät Centerpartiet i Ale 
vänta en dag med att besöka 
Ale Veterinären. Klockan halv 

två på måndagseftermiddagen 
stegade ordföranden Boel 
Holgersson och Roland Wall 

in på mottagningen i Alafors 
för att överlämna diplom, 
blommor och tårta till de tre 

delägarna.
– Vilken glad överraskning. Jät-

tekul, utbrast Helena Björklund. 
– Det var Centerkvinnorna 

som tog initiativ till detta för 
ett antal år sedan, förklarar 
Boel Holgersson.

Ale Veterinären, som tänker 
fira 1-årsjubileum med öppet 
hus den 19 april, kan se tillbaka 
på ett positivt första verksam-
hetsår.

– Det har varit tufft, men jät-
tebra. Det har varit en otrolig 
uppslutning, bättre än förvän-
tat, säger Monica Henriksson.

JONAS ANDERSSON

Ale Veterinärens kvinnliga trio hylladesAle Veterinärens kvinnliga trio hyllades

Centerpartiet hyllade Ale Veterinären.Centerpartiet hyllade Ale Veterinären.


