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ALAFORS. Vem vet mest av Ales 
pensionärer?

Den frågan får vi svar på när Ale 
Allvetare ska koras.

Måndagen den 19 april möts kom-
munens pensionärsföreningar i en 
stor frågesportstävling i Medborgar-
huset.
Det var Lennart Mattsson från SPF Alebyg-
dens Pensionärsförening som födde idén och han 
fick snabbt gensvar från övriga organisationer. 
Tanken om att arrangera en gemensam fråge-
sportstävling blir nu verklighet.

– Det ska bli jätteskoj att göra något tillsam-
mans över gränserna. Jag håller kontakten med 
Helge Hellman från PRO Ale Norra i stort sett 
varje dag. Förberedelserna pågår för fullt, säger 
Lennart Mattsson till lokaltidningen.

SPF Alebygden, SPF Skepplanda-Hålanda, 
RPG Alebygden, PRO Surte-Bohus, PRO 
Nödinge och PRO Ale Norra är de föreningar 
som ska delta i frågesportstävlingen.

– Varje lag ställer upp med tre deltagare. Vi har 
gjort en bank med 600 frågor, så det ska nog räcka 
och bli över, säger Mattsson.

Arrangemanget kommer att äga rum i Med-
borgarhusets biosal. Kent Carlsson har anlitats 
som konferencier och till enväldig domare har 
utnämnts Thore Skånberg.

– Förhoppningsvis kan detta bli till en tradi-
tion och ett vandringspris kan instiftas, säger 
Mattsson.

Frågesportstävlingen är indelad i två akter. I 
pausen kommer publiken att serveras kaffe och 
fralla. Dessutom utlovas underhållning av PRO-
pojkarna.

JONAS ANDERSSON

Thore Skånberg är anlitad som domare när Ale Allvetare ska 
koras i Medborgarhuset måndagen den 19 april. Det är en fråge-
sportstävling mellan kommunens olika pensionärsföreningar.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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Kulturkommittén ar-
rangerade denna gång 
en trivsam modevis-

ning i samarbete med Senior 
Shop. Anna-Lisa Johans-
son hälsade alla välkomna och 
läste som inledning en dikt. 
Hon informerade om dagens 
modevisning och överlämna-
de sedan ordet till Irene och 
Jonny Johansson från Senior 
Shop. Seniorshop besöker 
olika föreningar och äldrebo-
enden och rullar in en kom-
plett butik i samlingsrummet 
med ett stort urval av kläder 
för omgående försäljning. 
Man tar med sig det man 

handlar på en gång.  
Så var det då dags för mo-

devisningen med föreningens 
fem egna modeller, nämligen 
Barbro Andreasson, Chris-
tine Brahw Hellman, Eva 
Carlsson, vår nye ordföran-
de Sven Grolander och mun-
tergöken Kent Carlsson. Det 
var en fin samling kläder som 
visades upp, både för kyliga 
vårdagar och lätta plagg för 
soliga dagar. Våra modeller 
gjorde sitt bästa för att svänga 
runt på ”Catwalken” så att pu-
bliken fick möjlighet att gran-
ska och känna på kvalitén i 
plaggen. Slutligen samlades 

våra modeller på scenen för att 
motta publikens uppskattan-
de applåder. Efter visningen 
serverades kaffe med tillbehör 
och shopen öppnade.

Hans Hellman påmin-
de om den fina möjlighet som 
vi pensionärer 65+ fått att åka 
buss gratis i kommunen under 
lågfrekvent tid. Ett uppskat-
tat erbjudande från kommu-
nen, som vi skall vara tacksam-
ma för och verkligen utnyttja. 
Hans nämnde också om möj-
ligheten att delta i en hjärt- 
och lungräddningskurs som 
kommer att anordnas nu i vår.

Helge Hellman informe-

rade om den förestående Frå-
gesportdrabbningen som skall 
utkämpas mellan PRO-fören-
ingarna i Ale, SPF-förening-
arna i Ale samt RPG (Religi-
ösa Pensionärers Gemenskap) 
måndagen den 19 april i Med-
borgarhuset Ledet. Monica 
puffade för våra återstående 
resor i vår.

Så vidtog den med spän-
ning emotsedda lotteridrag-
ningen med många fina vin-
ster.

Gunilla Hansson spela-
de medryckande på dragspel 
under hela tillställningen.
En trivsam kväll led mot sitt 
slut och många hade gjort sina 
fynd i butiken där alla priser 
slutade på 99 kronor.

Stig

Trivselträff med PRO Ale Norra
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Vem blir Ale Allvetare?
– Frågesportstävling för pensionärer


