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NÖDINGE. Solen strå-
lade över Nödingesko-
lan på ”Fritidshem-
mens dag”.

Lika starkt lyste 
glädjen hos de 245 
barn som deltog i firan-
det tillsammans med 
föräldrar och syskon.

– Det bygger på glädje 
och gemenskap, säger 
förskolechef Aida Jovi-
cevic till Alekuriren.

Det fanns inga moln på den 
blå himmeln när Fritidshem-
mens dag firades traditions-
enligt i tisdags. Nödingesko-
lan var inte ensamma om att 
ha jippo, ty detta är ett lands-
omfattande arrangemang.

– Det är ett sätt att lyfta 
fram fritidsverksamheten 
och höja dess status, säger 
Aida.

I Nödinge bedrivs fritids 
på fyra olika ställen, men 
just denna speciella dag hade 

all verksamhet förlagts till 
Nödingeskolan.

– Vi har 245 barn i åldern 
6-12 år inskrivna i fritids-

verksamheten, berättar Aida.
Fritidshemmens dag 

firades med diverse utom-
husaktiviteter, försäljning 

och fikastånd. Pengarna 
som arrangemanget drar in 
kommer barnen till gagn på 
ett eller annat sätt.

– Vi får se vad vi gör med 
årets överskott. Det är inte 
riktigt bestämt, säger Ker-
stin Jonsson.

All personal deltog i tis-
dagseftermiddagens festlig-

heter, som återigen blev en 
stor succé.

Fritidshemmens dag firades runtom i landet
– På Nödingeskolan sken barnen ikapp med solen

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
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Säckhoppning kamrater emellan är alltid lika roligt.

Med bindel för ögonen gäller det att med kompisens hjälp 
klara av hinderbanan.

NOL. Hälsan stod i 
fokus på Nolhagens för-
skola i förra veckan.

Röris, femkamp och 
Nolhagenloppet genom-
fördes med stor glädje 
och entusiasm.

– Vi har pratat om 
vikten av att röra på 
sig, äta ordentligt och 
sova, säger Linda Nils-
son.

Varför äter vi grönsaker och 
vad är morötter respektive 
vitkål bra för? Det var några 
av de frågor som barnen på 
Nolhagens förskola gavs svar 
på under hälsoveckan.

– Nu är barnen ordentligt 
pålästa, säger köksmästare 
Linda Nilsson som samtidigt 
betonar:

– Vi är ingen förskola som 
tar bort sötsaker. Vi bakar 
och äter glass emellanåt. Det 
är sunt förnuft som gäller 
och vi har en policy som vi 
har tagit fram tillsammans 
med föräldrarna.

Hälsoveckan innehöll 
festliga inslag som Röris och 
femkamp. I samband med att 

man firade ”Förskolans dag” 
på torsdagen genomfördes 
Nolhagenloppet där ett 60-
tal barn från fyra avdelningar, 
Svalan, Ugglan, Storken och 
Humlan, sprang runt i och 
utanför skolgården. I mål 
erbjöds förfriskning i form 

av vatten, melon och gurk-
stavar. Det lilla regn som 
föll förstörde inte feststäm-
ningen på något sätt, utan 
alla barn genomförde loppet 
med ett leende på läpparna.

JONAS ANDERSSON

Hälsovecka på Nolhagens förskola
Barnen från Svalan gör sig redo att avrunda temaveckan om hälsa med ett lopp runt skolgår-
den.

I mål väntade vatten och melon. Klara lät sig väl smaka av 
godsakerna som serverades.

ALAFORS. Som en lisa 
för själen.

Sådan är miljön i 
Furulundsparken.

Vad kunde då passa 
bättre än att arrang-
era ”En dag i hälsans 
tecken” i Ahlafors IF:s 
vackra folkparksidyll en 
solig majdag?

När Rådet för Hälsa och 
Trygghet, i samverkan med 
PRO, SPF, Ale kontakt- och 
stödverksamhet, Svenska 
Kyrkan och Röda Korset, 
bjöd in till sitt årliga arrang-
emang kunde man inte valt 
än bättre dag än i tisdags. 
Det var alldeles lagom varmt 
för de aktiviteter som stod på 
programmet. Alla såg verkli-
gen ut att trivas i den sköna 
vårsolen.

– Bättre förutsättningar än 
så här kan man inte önska sig, 
förklarade folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén belåtet.

Många pigga pensionärer 
kom för att ta del av pro-
grammet som erbjöds. John 
Berndtsson, som fyller 90 
år till hösten, fanns med i 
arrangörskommittén och 
räknade in deltagarna.

– Allt som allt är vi nog ett 
140-tal personer, förklarade 
John för lokaltidningens 
utsände.

Roliga aktiviteter
Tipspromenad var det som 
först skulle avverkas och där-
efter följde femkamp med 
diverse lustfyllda stationer 
i parkens fina natur. Spik 
på stubbe, pilkastning och 
stövelkastning var några av 
de prövningar som väntade 
besökarna.

Som vanligt var det stry-
kande åtgång på lotterna, 
som erbjöd fina priser i form 
av bland annat blommor och 
klädesplagg. För den musi-
kaliska underhållningen sva-

rade Lennart Thorstens-
son, som spelade välkända 
melodier på sitt dragspel.

En toppendag på alla sätt! 
Synd bara att fler daglediga 

inte tog tillfället i akt till en 
stunds trivsam samvaro i vår-
fager miljö.
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Hälsosam dag i vacker folkparksidyll

Det gäller att ha tungan rätt i mun när spiken ska slås i.

Många njöt av det vackra vårvädret i Furulundsparken.


