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BOHUS. Mycket infor-
mation och många 
frågor.

Hälsoforum i Bohus 
servicehus lockade 
över 100 pensionärer 
från olika delar av kom-
munen.

– Oerhört positivt att 
uppslutningen blev så 
god, konstaterade folk-
hälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

Det var trångt om utrymmet i 
servicehuset, men kul var det 
för arrangören av ”Hälsofo-
rum för äldre”. Besökarna 
möttes av en minimässa på 
vägen in till samlingsloka-
len, där representanter från 
de olika samarbetsparterna 
visade upp sina respektive 
verksamheter. Röda Korset, 
PRO, SPF, Ale kontakt- 
och stödverksamhet, Ale 
DHR, Svenska kyrkan, Ale 
Demensförening och Studie-

förbundet Vuxenskolan stod 
tillsammans med Rådet för 
Trygghet och Hälsa bakom 
onsdagens arrangemang.

– Vi tyckte att det här 
kunde vara ett bra och sam-
tidigt trevligt sätt för att nå 
ut med information till våra 
äldre. Det verkade uppskattat 
av såväl besökare, utställare 
som inbjudna föredragshål-
lare, säger Birgitta Fredén.

Dagen inleddes med infor-
mation av Västtrafik om det 
nya betalningssystemet (se 
separat artikel) och följdes 
sedan upp med fikastund och 
njutningsfull musikunder-
hållning av Mattias Salek 
och Joakim Erlandsson från 
musikskolan.

Eva Albrechtsson från 
Ale Bibliotek upplyste om 
den service som finns i form 
av ”Boken kommer” och de 
talböcker som biblioteken 
tillhandahåller.

– Jag vill också slå ett 
slag för vår hälsohylla som 
numera finns på biblioteket 
i Nödinge. Här har vi samlat 

böcker, avslappnings-cd och 
annat som rör temat frisk-
vård, förklarade Eva.

Alan J. Hawlette berät-
tade om vad Ale Demensför-

ening sysslar med.
– Vi har en särskild grupp 

som är öppen för personer 
som är anhöriga till demens-
sjuka. Vi vill hjälpa och stötta 
dessa människor på olika sätt, 
säger Alan J Hawlette.

Hälsoforumets besökare 
delgavs också smarta tips 
om hur man bäst förebygger 
fallskador.

– Det här var en givande 
dag där vi fick social samvaro 
på köpet, förklarade en av de 
många gäster som lokaltid-
ningen pratade med.

Välbesökt hälsoforum i Bohus servicehus
– Minimässa 
för äldre

I BOHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kaffetåren smakade gott i 
pausen mellan de olika infor-
mationspunkterna.

Alan J. Hawlette från Ale 
Demensförening.

Joakim Erlandsson och Mattias Salek spelade stämnings-
full musik.

Bibliotekarie Eva Albrechts-
son upplyste bland annat om 
servicen ”Boken  kommer”.

En av utställarna i Bohus servicehus var Bengt Englund från 
SPF.
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STORCAFÉ 
Onsdag 9 december 

kl 10-12.00 
i Skepplanda församlingshem 

”En lantbrevbärares  
arbetsdag på 70-talet” 

Ulf Magnusson 

Välkommen. 

JULKONSERT 
I SKEPPLANDA KYRKA
Lördag 5 december kl. 17.00

JULKONSERT 
I SURTE KYRKA

Lördag 12 december kl. 17.00

Medverkande:
Solister: Jennie Elonsson, Olle Pettersson

Piano: Lowe Pettersson
Orgel: Peter Corneliusson
Dirigent: Jack Svantesson

Entré: 100 kronor
Biljetter fi nns att köpa hos: Allans Bokhandel i 
Älvängen, Nödinge Bibliotek, Surte Bibliotek 

samt vid entrén

www.opus83.se

Jerker Persson från Ale kommun fanns på plats för att in-
formera om förhållandet mellan glödlampor och de nya låg-
energilamporna.

www.mittiale.se 
0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

JulkonsertJulkonsert

2 i advent – 6 december

Nols kyrka 11.00Nols kyrka 11.00
MässaMässa

Kyrkokören medverkar - Präst Andreas Pervik

Av och med ungdomarAv och med ungdomar 
i blå kyrkani blå kyrkan   

Älvängens blå kyrka kl. 16.15Älvängens blå kyrka kl. 16.15
direkt efter Julmarknadendirekt efter Julmarknaden

Julmarknadscafé 12.00-16.00Julmarknadscafé 12.00-16.00

Söndagen den 6 decemberSöndagen den 6 december


