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Onsdagen den 24 mars 
var det dags för den årliga 
”Träffen med nya medlem-
mar” i Medborgarhuset, 
Ledet . 39 av de 60 nya med-
lemmarna kom till träffen.
Bannuwakören under led-
ning av Kent Carlsson in-
ledde med en vårinspirerad 
repertoar.

Ordförande Sven Gro-
lander hälsade alla väl-
komna och berättade om 
PRO, som är en organisa-
tion för alla pensionärer. 
PRO bevakar pensionä-
rernas intressen i olika 
samhällsfrågor, till exempel 
pensioner, skatter, sjukvård, 
äldreomsorg och annat som 
är viktigt för medlemmarna. 
PRO är partipolitiskt obun-
den och är med 405 685 
medlemmar Sveriges största 
pensionärsorganisation.
Sven överlämnade sedan 
ordet till vår studieansva-
rige Gösta Björk som 
redogjorde för föreningens 
studieverksamhet, som 
innefattar ett tjugotal olika 
cirklar i samarbete med ABF 
Sydvästra Götaland.
Föreningens kassör Eva 

Carlsson informerade om 
ekonomi och medlemsav-
gifter.
Brita Karlsson informerade 
om kommande resor under 
våren såsom Påskresan, ”Ale 
runt” 19 maj, Den ”Hemliga 
resan” 9 juni och ”Guldtun-
nan” den 20 juni.
Helge Hellman, ledamot 
i PRO-distriktets sociala 
kommitté informerade om 
kommande kurser under 
hösten, om KPR och LPR 
samt om den förestående 
”Allvetartävlingen” mellan 
pensionärsföreningarna i 
kommunen den 19 april.
Föreningen bjöd på hemla-
gad landgång med kaffe och 
kaka. Sedan vidtog en stunds 
glad underhållning av PRO 
Ale Norras Ukuleleband 
under ledning av en glatt 
engagerad Kent Larsson. 
En mycket medryckande 
och uppskattad underhåll-
ning, som säkert lockade 
flera deltagare i Ukulelecir-
keln till hösten.
Stig Andersson informe-
rade om cirklarna i Digital 
bildbehandling och Birgitta 
Westbergs Släktforskning.

Brita informerade om 
Datacirkeln för nybörjare: 
PROsIT som börjar i höst.
En lyckad informationsträff 
med som jag förmodar nöjda 
deltagare led mot sitt slut.

Rättelse: Apropå den 
nämnda kommande ”All-
vetartävlingen” mellan 
pensionärsföreningarna den 
19 april skall klargöras att 
RPG står för Riksförbundet 
PensionärsGemenskap och 
inget annat!

Stig

PRO Ale Norras våraktiviteter fortsätter

Gösta Björk studieansvarig 
PRO Ale Norra.

Arkivbild: Allan Karlsson

Kvarnkullens stora sal 
var vackert påskpyn-
tad på månadsmötet 

den 31 mars då den fylldes 
av 300 pigga seniorer. Minst 
lika pigg var dagens under-
hållare, som hade många po-
sitiva minnen från Kung-
älv. 2010 kunde ses som ett 
riktigt celebreringsår, ansåg 
Lars-Eric Frendberg. 
Elvis Presley och Gunnar 
Wiklund skulle ha fyllt 75 
år, Lasse Dahlqvist 100 år 
och Evert Taube 125 år. Vi 
bjöds på mycket musik från 
deras repertoarer men också 
nyheter, nämligen ”Ge oss 
år tillbaka” av vår egen Ma-

riAnne. 
Sång och 

musik varvat 
med många 
muntra 
historier 
bidrog till 

hög stämning och många 
glada skratt. Med blommor 
tackades Lars-Eric för härlig 
underhållning.

Även denna dag lämna-
des information av olika 
slag. Barncancerfonden har 
erhållit 121 030 kr totalt. 
Elisabeth Västernäs startar 
vårens stavgång i Fontin. 
Henry Olsson meddelade 
att boulebanorna i Ytterby 
är klara för spel. Han över-
lämnade också vandrings-
priset till Kjell Almehed. 
Segrare i årets strike-tävling 
blev Sture Magnusson, 
som fick motta sitt pris av 
Morgan Byström. Morgan 
fick i sin tur ta emot tack för 
god ledning.

Nisse Wallström berät-
tade om Naturskyddsför-
eningens bok ”Naturens 
pärlor” i Kungälv.

Programmet till Kerstin 

Lars-Eric Frendberg underhöll Aktiva Seniorer

Lars-Eric Frendberg besök-
te Aktiva Seniorers månads-
möte på Kvarnkullen. 

Arkivbild: Jonas Andersson

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ale-Skövde kyrka 
Sönd den 11 april kl 12.00 

Musikgudstjänst med spelmanslaget 
”Livslust” 

Präst: Renny Olausson 
Välkomna! 

FÖRSAMLINGSKVÄLL
i Ale-Skövde församlingshem 

tisdag 20 april kl. 18.30

 Liselotte J Andersson, pastor, 
författare och skribent  talar över 

ämnet ” Ömsinthet i en orolig tid ”
 

Varmt Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka

Musikgudstjänst
Söndag 18 april kl.18.00 

Kristus lever - underbara ord!Kristus lever - underbara ord!
Nya Motettensemblen 

sjunger sånger ur Psaltaren
under ledning av Peter Corneliusson

Präst: Björn Nilsson
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ALAFORS. Tankarna 
finns på att göra ett 
utomhusspel i Furu-
lundsparken.

Förhoppningen är 
att ha produktionen 
klar lagom till Ahlafors 
IF:s 100-årsjubileum 
2013.

– Vi vore naturligt-
vis jätteglada om så 
kunde bli fallet. Att 
knyta ihop historien 
med nutiden och äldre 
medlemmar med yngre 
är inspirerande och 
utvecklande för hela 
föreningen, säger 
AIF:s nyblivne ordfö-
rande, Claes Berglund.

Ahlafors IF:s hedersmed-
lem, Gunnar Anders-
son, som fyller 88 år om 
en månad, kan historien 
om Furulundsparken på 
sina fem fingrar. Även om 
den nuvarande folkparken 
inte invigdes förrän 1938 
så sträcker sig festplatsens 
tradition ännu längre till-
baka i tiden. Gunnar har 

tecknat ned en berättelse 
på temat, som av allt att 
döma kommer att resultera 
i ett utomhusspel när fören-
ingen fyller 100 år 2013.

– Vi ska ta oss an den 
här uppgiften. Det har fun-
nits i mitt huvud tidigare 
att göra något i Furulund-
sparken och när vi fick den 
här frågan från Ahlafors 
IF blev vi självklart intres-
serade. Miljön i Furulund 
är fantastisk och lämpar sig 
alldeles förträffligt för ett 
utomhusspel, säger Chris-
tel Olsson-Lindstrand i 
Teatervinden.

Tillsammans med sin 
kollega Kent Carlsson gäs-
tade hon i onsdags Sjövallen 
för att samtala med fören-
ingens representanter och 
samtidigt få till sig Gunnar 
Anderssons gedigna kun-
skaper om Furulundsparken 
och dess ursprung.

– Oerhört intressant att 
lyssna till Gunnar och en 
början till en story. Jag har 
också föreslagit att vi ska 
bjuda in till berättaraftnar i 

höst för att få in ytterligare 
information om parkens 
historia, säger Christel Ols-
son-Lindstrand

– Från idé till produktion 
brukar det ta ungefär två år. 
Eftersom föreningen har ett 
100-årsjubileum 2013 vore 
det lämpligt att ha spelet 
klart till dess.

Den närmaste tiden 
kommer emellertid Tea-
tervinden att ha fullt upp 
med uppsättningen av 
Guldtunnan, som har pre-
miär på Kungsgården i 
Alvhem den 12 juni.

– Förberedelserna pågår 
för fullt och allt känns bra, 
avslutar Kent Carlsson.

Utomhusspel i Furulundsparken
– Premiär när Ahlafors IF firar 100 år?

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunnar Andersson, heders-
medlem i Ahlafors IF, och 
den som känner till Furu-
lundsparkens historia allra 
bäst.

Friskvårdsträff Friskvårdsträff 
i Skepplandai Skepplanda

I torsdags eftermiddag samlades med-I torsdags eftermiddag samlades med-
lemmarna i PRO Ale Norra för en frisk-lemmarna i PRO Ale Norra för en frisk-
vårdsträff i Skepplanda bygdegård. Be-vårdsträff i Skepplanda bygdegård. Be-
sökarna fick provsmaka god och nyttig sökarna fick provsmaka god och nyttig 
mat och som om inte det vore nog ser-mat och som om inte det vore nog ser-
verades en överraskning i form av en verades en överraskning i form av en 
hemlig gäst. Den hemlige gästen visade hemlig gäst. Den hemlige gästen visade 
sig vara Leif ”Loket” Olsson som be-sig vara Leif ”Loket” Olsson som be-
rättade anekdoter från sin tid som pro-rättade anekdoter från sin tid som pro-
gramledare för Bingolotto. Det blev gramledare för Bingolotto. Det blev 
många skratt och därutöver en hel del många skratt och därutöver en hel del 
vacker musik.vacker musik.
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LOPPIS
ALE-GÅRDEN I NYGÅRD

LÖRDAG 24/4-2010
TID KL: 10.00-14.00
BOKNING LOPPISBORD
Anita 0520-66 21 14
Pris per bord 75 kr

Cafeteria finns

klipp ur och spara

Kent Carlsson och Christel Olsson-Lindstrand från Tea-
tervinden i samtal med Karl-Axel Axelsson och Gunnar An-
dersson.

GRATTIS EVA LARSSON BOHUS!
du vann presentkort 500 SEK från  
Naturkompaniet vid dragning bland 
311 st föranmälda/betalda 2010-03 31, 
vinsten avhämtas hos Naturkompaniet 
i samband med Vättlefjällsvandringen 
första söndagen i maj 2/5 2010. Nu är 

det en gragning kvar 15/4 2010

Erikssons Värmlandsresa 
är klart. Bengt Matsson 
informerade om resan till 

Fagerås den 6 maj och resan 
till Karlsborg den 10 maj. 
Bengt Bülow påminde om 

vandringsresor, Italienresor 
och teaterresa.

Inga Isaksson


