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Marianne Eklund och hennes 
dotter Charlotte Eklund-Jons-
son visar upp resultatet av 
en del av brödkakorna vid det 
årliga julbaket i Hålanda Hem-
bygdsstuga. De har hållit på 
ett antal år att baka i den 
stora bakugnen i stugan. De 
använder olika sorters mjöl i 
degarna, för att få olika smak 
på brödkakorna och de tar fort 
slut.                 Christer Damm

Julbakande 
i Hålanda

Älvängens aktivitetshus fick i fredags morse besök av ett charmigt luciatåg, bestående av 
elever från årskurs 2 på Älvängenskolan. Samlingslokalen som var fylld till brädden och 
besökarna kunde inte annat än njuta av barnens vackra sång.          Foto: Jonas Andersson

SPF Alebygden gästa-
des vid sitt månadsmöte av 
kören Kärra’NÅN. Dagen 
till ära uppträdde man i lu-
ciautstyrsel. Ett mera skön-
sjungande luciatåg torde det 
vara svårt att finna, men så 
har de fått utmärkelser såväl 
i Barcelona som i Prag och 
ledaren har tidigare utsetts 
till årets körledare i Sveri-
ge. 100 SPF-are kunde bara 
tacksamt njuta. 

Karl-Jonas Englund in-
formerade om resor till 
Hjalmars Revy i Örebro den 
31 januari och till Kroatien 
den i september.

Inger Svensson upplys-
te om att fredagsvandringar-
na under vintern utgår från 
Dammekärr.

Ordföranden Hans 
Åström kunde stolt medde-
la att föreningen fått 66 nya 
medlemmar under året och 
medlemsantalet uppgår nu 
till sammanlagt 517. Han 
efterlyste dessutom frågor 
som medlemmarna vill ha 
behandlade i Kommunala 
pensionärsrådet (KPR).

Ortsombuden i Nol-Ala-
fors som var värdar för träf-
fen hade ordnat en trevlig 
julbingo.  Vinsterna i lotteri-
et bestod av julklappar, som 
Susanne Björling slagit in. 

Hur många väntar med att 
öppna dem till julafton?

Nästa punkt på förening-
ens program är årsmötet i 
Älvängen den 3 februari.

Lennart Mattsson

PRO Ale Norra inbjöd till 
kvartalsmöte i Medborgar-
huset förra torsdagen. Det 
började helt rätt så här inför 
julen. Ett bord var dukat vid 
entrén med pepparkakor och 
varm glögg som serverades 
ur en stor gryta.

Ordföranden Stig An-
dersson hälsade alla välkom-
na och överlämnade ord och 
ton till kören under ledning 
av Kent Carlsson, som fixade 
julstämning direkt med ”Jag 
såg tomten kyssa mamma”. 
Efter några inledande jul-
sånger var då så dags för mö-
tesförhandlingar.

Stig Andersson öppnade 
möte, Anna-Greta Nord-
vall och Anna-Lisa Johans-
son valdes att justera dagens 
protokoll. Vår kassör, Eva 
Carlsson, redovisade det 
ekonomiska läget. Under 
punkten rapporter redovisa-
de ordföranden bland annat 
två uttalanden som enhälligt 
antogs på PRO Norra Älvs-
borgs distriktsmöte i höstas:

• Mot skatteorättvisan 
för pensionärerna. En lågin-
komstpensionär med allmän 
pension på 10 950 kronor/
månad betalar 624 kronor 
mer i skatt än en person med 

”jobbskatteavdrag”. PRO 
Norra Älvsborg vill ha kraft-
fulla insatser av samhället för 
att förbättra låginkomstpen-
sionärernas levnadsvillkor. 
En rättvis skatt är en del av 
sådana åtgärder.

• Uttalande mot Folk-
sams försämrade ersättningar 
från 2011-01-01 för grupp-
livsförsäkringen som tecknats 
mellan PRO och Folksam.

Konsumentfrågorna är 
också mycket viktiga, bland 
annat påpekade ordförande 
Andersson att det har ryktats 
om att man i handeln gissat 
sig till tiden när PRO ge-
nomför prisundersökningen 
och att man under den tiden 
sänkt priserna för att sedan 
höja dem igen.

Gösta Björk, vår studie-
organisatör, erbjöd en kon-
sumentkurs, som kommer att 
ledas av Sven Grolander.

Ordföranden avslutade 
mötet.

Så gjorde Ale luciakan-
didater sin stämningsful-
la entré och sjöng de klas-
siska sångerna i luciatid. Ett 
mycket uppskattat framträ-
dande! Därefter servera-
des en god jullandgång med 
dryck samt kaffe med pep-

parkakor.
Julsångerna fortsatte att 

strömma ut från vår härli-
ga kör Bannuwa som idag var 
förstärkt med Rune Johans-
son på dragspel och Gösta 
Engström på fiol.

Som avslutning vidtog lot-
teridragningen med många 
fina vinster och som tradi-
tionen bjuder hade Inger 
Carlsson även i år skänkt ett 
fantastiskt pepparkakshus. 
Den som i år lyckades vinna 
det var Asta Abrahamsson.

Ett drygt hundratal med-
lemmar hade hörsammat kal-
lelsen. Ja, se det var ett här-
ligt kvartalsmöte.

Monica
Stig Andersson

Ordförande i PRO Ale Norra

ÄLVÄNGEN. Reumati-
kerförbundet Ale håller 
traditionen vid liv.

Förra måndagen stod 
julbordet uppdukat i 
Älvängens aktivitets-
hus.

Som om inte det vore 
nog serverades också 
skönsång av Ales lucia-
trupp.

Ett drygt 50-tal av medlem-
marna i Reumatikerförbun-
det Ale fanns på plats för att 
ta del av det traditionella jul-
firandet i Älvängens aktivi-
tetshus. Innan gästerna lät 
sig smaka av julbordets läck-
erheter blev det njutningsfull 
underhållning av Ales sju lu-
ciakandidater.

– Fantastiskt vackert, strå-
lade föreningens ordförande 
Birgitta Brinkhed samtidigt 
som hon delade ut varsin ros 
till sångfåglarna, spelmän-
nen och de två lussemam-
morna, Gunilla Johansson 
och Maj-Lis Carlsson.

Till måndagskvällens jul-

bord hade ett par av Älväng-
ens handlare bjudits in. Det är 
också en tradition numera.

– Varje år har vi en stor vår-
fest och julfirande. I övrigt 
har vi regelbundna träffar där 
det bland annat erbjuds akti-
viteter i form av handarbe-
ten, lättgympa, smyckestill-

verkning och så vidare, be-
rättar Birgitta Brinkhed.

Reumatikerföreningen 
Ale har cirka 120 medlem-
mar. Föreningen tillhör Älvs-
borgsdistriktet som har re-
gelbundna träffar i Borås och 
Vänersborg. Reumatikerför-
bundet arbetar för att påver-

ka politiker och tjänstemän 
som beslutar i frågor som rör 
till exempel sjukvård, rehabi-
litering, hjälpmedel och färd-
tjänst.

Lussefirande i Älvängens aktivitetshus

I ÄLVÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Reumatikerförbundet Ales medlemmar lät sig väl smaka av 
julbordet.

Ordföranden i Reumatikerförbundet Ale, Birgitta Brinkhed, tackade Ales luciakandidater med 
en ros.
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SPF Alebygdens pensionärsförening fick vid sitt senaste 
månadsmöte besök av ett skönsjungande luciatåg.

Julinspirerat kvartalsmöte hos PRO

Stig Andersson, ordförande 
PRO Ale Norra.
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