
SKEPPLANDA. En vecka 
före julafton fick Klock-
arängen besök av 
Ales Red Hat-grupp 
och ukulelebandet 4-
strängar. 

Med julsånger och 
fika spred de färg-
granna damerna lite 
julvärme till de boende.

– Att glädja andra är en del av 
livet, säger Carina Anders-
son Wendt, från Rhapsody 
in Red, Sveriges första Red 
Hat-grupp med många Ale-
kvinnor som medlemmar. Vi 
har funderat över hur vi skulle 
kunna glädja andra med våra 
färger och vårt glitter bling-
bling. Då kom vi på att gå till 
Klockarängen och sjunga jul-
sånger och fika tillsammans 
med de boende och personal. 
Och eftersom jag också sedan 
en tid spelar ukulele tillsam-
mans med tio damer i tidig 
pensionärsålder så tyckte vi 
att kanske går det att förena 
dessa båda grupperna.

Ukulelegruppen 4-sträng-
ar har haft en liten turné i Ale 
under hösten där de spelat 
på ålderdomshem, i bygde-
gårdar och församlingshem. 
När turen kom till Klock-
arängen blev samlingssalen 
snart proppfull av boende 
och personal. Även Skepp-
landa församlings kantor 
Peter Corneliusson hjälp-
te till att ackompanjera på 

piano. När klassiska julsånger 
som Stilla natt och En sock-
erbagare var det många som 
nynnade med och från per-
sonalhåll meddelades det att 
även några boende som van-
ligtvis inte brukar lämna sina 
rum ville vara med och lyssna 
till julsångerna.

– Vi är pensionärer men vi 
ser och hör och kan göra detta 
för andra, säger Carina An-
dersson Wendt. Musiken går 
rakt in i människor, tänk vad 
lite som krävs för att glädja. 
Om, eller när, jag sitter här 
skulle jag tycka att det var 
roligt om någon kom och häl-
sade på så som vi gör nu.

Efter sången blev det 
mingel och fika för de boende 
och röda hattarna. Inger 
Sernlo, som bor i seniorbo-
endet på Odalvägen, berät-
tar varmt om hur uppskat-
tat liknande initiativ för de 
äldre är:

– Vi som bor på Odalvägen 
är alltid med när det händer 
något här på Klockarängen. 
Allt som är hemma och nära 
och som inte tar mer än några 
timmar är mycket uppskattat, 
säger hon.  Det märker jag på 
de andra. När det är allsång 
här på Klockarängen är det 
alltid mycket populärt.
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Röda hattar spred julglädje på Klockarängen

FAKTA RED HAT
Red Hat Society är en organisation 
utan regler och paragrafer för kvin-
nor över 50 år. De kännetecknas på 
att de bär röd hatt och lila kläder 
när de träffas. Red Hat-rörelsen 
startade i USA 1998 och har idag 
hundratusentals medlemmar över 
hela världen. Den första gruppen i 
Sverige startades i Ale. ”Det finns 
inga måsten, tillsammans skapar vi 

en atmosfär som är lättsam, gene-
rös och tolerant mot varandra. Vi är 
i den åldern 50+ att livet nu ligger 
framför oss i en alldeles ny skepnad. 
Vi har gjort det som förväntats av 
oss och vi har nu en önskan om att 
få njuta av livet i olika former. Detta 
kan vara en del av vårt nya liv.” skri-
ver Ale-gruppen på sin hemsida.

Odalmaffian. Inger Sernlo från ”Odalmaffian” berättar för 
Carina Andersson Wendt hur uppskattat det är bland de 
gamla när det bjuds på underhållning.

Julstämning. Ales Red Hat-grupp Rhapsody in rock under 
ledning av Carina Andersson Wendt sjöng julsånger med de 
boende på Klockarängen strax innan jul. Det blev klassiker-
na Stilla natt, Midnatt råder och Nu har vi ljus här i vårt hus, 
varma skratt och hembakat fika.

Mingel. Ann Samuelsson från Ales Red Hat-grupp bjuder 
Hugo Hansson från Svenstorp på fika.

SJÖNG MED!

Åsa Wall
asa.wall@posthem.se

Fullt i salongen på Klockarängen när Ale Red Hat hälsar på.

God Jul &
Gott Nytt År
Börjessons
Mekaniska AB

önskar vi på

0303 - 97 560

Bättre Bil i Nödinge är auktoriserad återförsäljare för Ford och Isuzu, därtill säljer 
vi nyare begagnade bilar där skick, dokumentation och känslan bilen förmedlar 
köparen/na är en förutsättning för att bilen ska säljas av oss! Vi erbjuder också 
en fullserviceverkstad där alla bilar som på vägen rullar, kan rulla in & ut och inte 
oroa sig för att nybilsgarantin tagit slut. Dessutom har vi en däckverkstad där vi 
jobbar med välkända märken sedan 1998, ihop med det erbjuder vi däckförva-
ring! Vi växer och därför...

MEKANIKER
...söker vi nu ytterligare en

Krav på ansvar, initiativkraft och kunskap. Du
kommer jobba mycket självständigt och även
ha en del kundkontakt. Erfarenhet i branschen
är ett måste. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tror att du är en Alebo som tröttnat på att
pendla till Göteborg och vill jobba på närmare
håll samt ingå i ett engagerat och expande-
rande företag.
Heltid, deltid eller timanställd? Vad vill du?

LEDIGA TJÄNSTER

Hur du söker jobbet avgör 
du själv:
•  Skriftligt med en komplett CV.
•  Slå en signal på 0303-960 96, 

fax 0303-965 69
•  Skicka ett mail: 

dominik@battrebil.se
• Titta in och fråga efter Dominik.


