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KOLLANDA. Ett besök 
betyder så mycket.

Fråga Lisbeth Öhlin i 
Kollanda – hon vet.

– Det betyder allt, 
säger hon och kramar 
om Maj-Lis och Roger 
Andersson när de 
kommer för att hälsa 
på.

Ale Kontakt- och Stödverk-
samhet är en verksamhet som 
jobbar mycket i det tysta, 
men som sannerligen förtjä-
nas att lyftas fram i ramplju-
set med jämna mellanrum. 
De totalt 130 frivilligkontak-
terna som finns, från Surte 
i söder till Hålanda i norr, 
bidrar tillsammans med att 
motverka ofrivillig isolering 
och ensamhet.

– Föreningen startades 
1988 av Börje Börjesson 
och har sedan dess förmed-
lat många kontakter. Det är 
en fantastisk verksamhet och 
jag vill verkligen framhålla 
alla ideella krafter som bidrar 
till att förgylla vardagen för 
människor runtom i Ale, 
säger ordföranden Inga-
Britt Karlbom.

Samarbetspartners
Föreningen har fyra handle-
dare som matchar frivillig-
kontakterna med de personer 
som önskar få ett besök.

– Kommunens bistånds-
bedömare och hemvårdsper-
sonal är viktiga samarbets-
partners då de är runt och ser 
var behoven finns. Ibland är 
det också anhöriga som hör 
av sig, förklarar Inga-Britt 
Karlbom och fortsätter:

– Rekryteringen av nya 
frivilligkontakter hjälps vi åt 
med inom föreningen och 
det går också bra att anmäla 
sitt intresse till Vikadamms 

jourcentral.
Någon mall för hur ofta 

och vad kontakterna ska inne-
hålla finns inte. Ibland hand-
lar det om besök i hemmen 
i andra fall är Ale Kontakt- 
och Stödverksamhet med 
och ordnar promenadgrup-
per på särskilda boenden.

– Det ska vara saker som är 
utöver det bistånd som kom-
munen beviljat. Kontakterna 
skiljer sig mycket åt beroende 
på intresse och de önskemål 
som finns. En del spelar spel 
ihop, andra går igenom hel-
gens trav medan några väljer 
att bara sitta ned och prata, 
förklarar Inga-Britt.

Vänskapsband
Lisbeth Öhlin, 90 år och 
bosatt i Kollanda, kom i kon-
takt med Maj-Lis och Roger 
Andersson för fyra år sedan. 
Successivt har deras relation 
stärkts och numera finns det 
ett vänskapsband som ingen 
vill vara utan.

– Hade det inte varit för 
Maj-Lis och Roger, samt 
min fosterdotter Gunilla 
och hennes man, så skulle jag 

behövt flytta från huset. De 
hjälper mig med det mesta, 
säger Lisbeth.

Varje måndagsförmiddag 
åker Maj-Lis och Roger hem 
till Lisbeth. Kaffestunden är 
obligatorisk liksom Triss-
skrapandet.

– Men när vi ändå är här 
passar vi på att göra lite nytta. 
Vid den här årstiden blir det 
en del skottning och på som-
maren ska det rensas gångar 
och vattnas. Ibland händer 
det också att tv-apparaten 
krånglar och då gäller det 
att få ordning på den, säger 
Roger.

– Dessutom hjälper de mig 
att ta in posten och lämna 
brev som ska skickas, fyller 
Lisbeth i.

På sommaren brukar Maj-
Lis och Roger ta med Lisbeth 
på någon slags utflykt.

– Då brukar vi ta med min 
mamma också. Det har visat 
sig att hon och Lisbeth har 
gemensamma bekanta, säger 
Roger.

Lisbeth vill inte tänka på 
hur vardagen skulle te sig 
utan Maj-Lis och Rogers säll-

skap och ständiga omtanke.
– De ställer upp i alla 

väder. Ta exempelvis hur det 
var i november när jag ram-
lade mitt i natten och slog i 
huvudet så det började blöda. 
Klockan var strax över två 
när jag ringde, men Maj-Lis 
och Roger var här på ett litet 
kick och plåstrade om mig.

Hjältar i vardagen
Inga-Britt Karlbom blir rörd 
när hon hör Lisbeths berät-
telse och kan inte annat än 
känna stolthet över den verk-
samhet hon själv represente-
rar.

– Ensamheten tenderar att 
breda ut sig i samhället och 
därför är det så underbart att 
höra när det finns folk som är 
beredda att ställa upp för sina 
medmänniskor. Snacka om 
hjältar i vardagen.

FOTNOT. Följande organisationer 
medverkar och har rätt till varsin 
medlem i föreningsstyrelsen: Ale 
kommun, Röda Korset Ale, SPF Ale-

bygden, SPF Skepplanda-Hålanda, PRO 
Surte-Bohus, PRO Ale Norra, Starr-
kärr-Kilanda, Nödinge och Skepplanda 
församlingar, Älvängens Missionsför-
samling, Guntorps Missionsförsamling, 

Ale Rotary. Dessa organisationer ger 
bidrag till Ale Besöksverksamhet.

De förgyller vardagen med sitt besök
– Frivilligkontakterna gör en ovärderlig insats i det tysta

Samling runt kaffebordet där det dagen till ära bjuds på semla. Varje måndagsförmiddag åker 
Maj-Lis och Roger Andersson till Kollanda för att besöka Lisbeth Öhlin. Till vänster ses Inga-
Britt Karlbom, ordförande i Ale Kontakt- och Stödverksamhet.

Efterlängtad. Roger får en stor kram när han kommer för att 
hälsa på Lisbeth.

I KOLLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Förnya recept
via Mina vårdkontakter

Du som är patient på Kungälvs sjukhus 
kan bl.a. beställa tid, förnya recept 
eller kontakta din mottagning via 
webbtjänsten Mina vårdkontakter.

Läs mer på Kungälvs sjukhus 
webbplats: www.vgregion.se/ks

Stadsmissionens första 
kvinnliga chef Britta 
Broman kommer till 
Frukostcafe´ för kvinnor i 
Skepplanda församlings-
hem nu på lördag.

Den sista januari 
avtackades Britta Boman 
i S:T Johannes kyrkan i 
Göteborg efter drygt tio 
år som direktor och chef 
med många underställda. 
”Ordet respekt är det ord 
som jag förknippar med 
Britta” sa en av de många 
talarna i kyrkan. ”När jag 
var utslagen var det Britta 
som hjälpte mig att bli 
människa igen, framför 
allt genom att visa mig 
respekt.”

Britta, som tidigare varit 

kyrkoherde i Borås och i 
Tuve, och som har många 
andra uppdrag, bland annat 
är hon ledamot i Kyrkomö-
tet, Svenska kyrkans högsta 
beslutande organ, hann 
inte gå i pension förrän 
hon blev tillfrågad om att 
vikariera som kyrkoherde 
i Högsbo. Och där verkar 
hon nu.

Till Skepplanda kommer 
hon i alla fall den 6 mars. 
Missa inte detta ni kvinnor 
i och utanför Ale. Kom och 
lyssna till Britta som talar 
om kvinnligt ledarskap och 
njut av Nyckelpigornas 
läckert uppdukade frukost-
bord.

Vivianne Wetterling
Kyrkoherde

Frukostcafé för kvinnor
– Britta Broman till Skepplanda

Folkhälsoplanerare Birgitta Fredén        birgitta.freden@ale.se        0704 32 07 11  
Studieförbundet Vuxenskolan                ale@sv.se               0303-74 85 02 

 
 
 
 Ale kommun och Studieförbundet Vuxenskolan  

 inbjuder dig som har barn  ca 3-12 år  

  
Diskussionerna utgår från korta dramatiserade dokumentärfilmer 
där varje träff har ett eget tema. 
 

Innehållet bygger på aktuell forskning om barn och föräldrar  med 
nio träffar á 2-3 tim,  till en avgift på 100 kr inklusive skriftligt material  
 

Vi startar i mars eller så snart vi får grupper på 7-8 deltagare  
Ange vilken ort som passar dig bäst! 
 

 
Varmt välkommen med din anmälan till  
 

 

Familjeverkstan 
kan vara ett sätt att 
utveckla ditt föräldraskap 

  umgänge och lek         uppmuntran           rutiner och förberedelser   
  belöningar              välja strider              sätta gränser              rädsla 

ÅRSMÖTE MED
ALE

DEMENSFÖRENING

Måndag 8 mars kl 19.00
Församlingshemmet Skepplanda

TAMMOKKA ukelelegrupp 
underhåller

Välkomna!


