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Det som en gång började som 
Studio 93 har blivit en återkom-
mande succé. Och i år har vi 
ett jubileum. För femte året i 
rad kör vi detta stora kommun-
gemensamma disco i Bohus 
gymnastiksal.

Ungdomar köper sin biljett 
ute på skolor och elevcaféer 
för att under fredagen den 
6 november få en helt fantasisk 
discokväll. Förutom dans och 
diverse tävlingar blir det bland 
annat utlottning av fina priser 
sponsrade av skivbolaget Sony 
Music, Vakna, storbild med 
rullande foton som tas under 
kvällen och sedvanlig försälj-
ning av godis och dricka.

Högstadieperioden har 
utvecklats till en tid som kantas 

av olika kommungemensamma 
arrangemang, alltifrån lovverk-
samhet till olika turneringar 
mellan skolorna. Avstånden 
mellan orterna har krympt 
och man har ofta vänner på de 
andra ställena. Studio 97 känns 
som ett positivt och lockande 
avstamp för den kommande 
högstadietiden med vänner och 
arrangemang över ortsgrän-
serna. Det är för många också 
en första bekantskap med Ale 
Fritid.

I kommunen finns det cirka 
350 årskurs 6-elever och vi 
har även i år som mål att sälja 
biljetter till minst hälften av alla 
ungdomar i kommunen. Re-
sponsen från ungdomar och 
föräldrar har genom åren varit 

idel positiv, varför vi med extra 
stolthet konstaterar att arrang-
emanget har blivit en tradition.

Studio 97 arrangeras av Ale 
Fritid, Löftet och Ale Ung-
domsråd.

Närmare 30 Löftet-ungdo-
mar kommer under kvällen, 
tillsammans med Ale Fritid, att 
arbeta för att överträffa tidigare 
års arrangemang. Många av de 
äldre ungdomar som är med 
och hjälper till är ungdomar 
som för två, tre år sedan var 
med när traditionen föddes, då 
som dansande år 6-elever.

Vi ser fram emot en fan-
tastisk kväll tillsammans med 
kommunens sexor!

Daniel Juhlin
Fritidsassistent Ale Fritid

Studio 97 står för dörren
– Discokväll som blivit en tradition

Våga vara förälder
kärleken levande

och Håll
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Datum: Lördagen den 24 oktober.
Plats: Smyrnakyrkan, Älvängen. Tid: 16.00–c:a 19.30 
(med paus för fika). Kostnad: 40:- inklusive fika.
Anmälan: Ingen anmälan!  Vid frågor kontakta 
Marie Nordvall, 0303 - 74 66 87 eller 0706 - 64 73 75.  
Eventuell möjlighet till barnpassning i kyrkan.
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Pingst – fria församlingar i samverkans familjesatsning 
Tillsammans har glädjen att inbjuda till en kväll med 
psykologen och författaren Alf B Svensson. Alf arbetar 
som psykolog i för skola och skola samt har skrivit flera 
uppmärksammade böcker. Han är en efterfrågad före-
läsare som är engagerande, underhållande och lätt att 
lyssna till. Varje år lyssnar tusentals personer till hans 
föreläsningar.
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I sitt civila håller hon ihop pappersexercisen för församlingarna i Skepplanda 
pastorat. På fritiden är det LN-70 HC som gäller.

Britt-Marie Brattlöf gläds över tillkomsten av Lödöseborg och just nu 
arbetar hon för att få fler tjejer att börja spela ishockey.

Vilken kändis skulle du 
helst vilja äta lunch 
med?
– Ishockeymålvakten 
Henrik Lundqvist, tidigare 
i Frölunda Indians men 
numera i NHL-laget New 
York Rangers. Jag har haft 
förmånen att få träffa Henrik 
en gång tidigare, i samband 
med en hockeyskola i Rön-
näng. Han är oerhört sym-
patisk.

Har du någon fobi?
– Nej, men ormar tycker jag 
inte om.

Tror du på Gud?
– Ja, det gör jag.

Vad på frukostbordet 

kan du inte vara utan?
– Ägget!

Vad skulle du göra om 
du vann fem miljoner 
på Lotto?
– Jag skulle 
använda en del 
av pengarna 
till att komma 
ut och resa. 
Sedan hade jag 
satsat en del 
av pengarna 
på aktiviteter för ungdomar. 
LN-70 HC hade också fått 
en liten slant.

Vilket resmål skulle 
du helst av allt vilja 
besöka?
– Nya Zeeland.

Vilken årstid föredrar 
du?
– Vintern, såvida det är en 
riktig sådan med snö och 
riktig kyla. Våren kommer 

god tvåa.

Välj en sak 
du skulle 
vilja för-
ändra i 
samhället?
– Att vi män-
niskor visar 

mer respekt och ödmjukhet 
för varandra.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jag har haft förmånen 
att få träffa Henrik en 
gång tidigare. Han är 
oerhört sympatisk.

Namn: Britt-Marie Brattlöf.
Ålder: 55.
Bor: Hålanda.
Familj: Man och tre barn.
Yrke: Kanslist Skepplanda 
pastorat.
Stjärntecken: Våg.

När arbetet ligger på is 
är det hockey som gäller

Veckans Profil får välja åtta siffror mellan 1-30, som utgör frågor som personen får 
svara på. Han eller hon har på förhand ingen aning om frågornas innehåll.


