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ALAFORS. PRO Ale 
Norra blir pensionär.

På lördag firar fören-
ingen sitt 65-årsjubi-
leum.

Med sina 625 med-
lemmar är man kom-
munens största pensio-
närsorganisation.

På lördag blir det stor baluns 
i Medborgarhuset. PRO Ale 
Norra firar då sitt 65-årsju-
bileum, dit 120 medlemmar 
har anmält sitt intresse.

– Det är väldigt roligt att 
så många har hörsammat 
inbjudan. Vi ser verkligen 
fram emot kvällen, säger 
den tidigare ordföranden 
Stig Andersson som har fått 
det hedervärda uppdraget 
att sammanställa historiska 
höjdpunkter från de gångna 
åren.

– Föreningen bildades 
den 12 augusti 1945. Då var 
namnet Starrkärrs Folkpen-
sionärers Förening och hade 
46 registrerade medlemmar, 
berättar Stig.

1954 antogs namnet 
Starrkär-Kilanda PRO. Vid 
föreningens 25-årsjubileum 
1970 passerade medlemsan-
talet 400 personer och vid 
40-årsjubileet hade antalet 
stigit till 600.

– På årsmötet 2000 fat-
tades ett beslut om att byta 
namn till PRO Ale Norra. 
Det var en anpassning till 
vårt upptagningsområde, 
förklarar Stig.

Sedan 2002 bedriver PRO 
Ale Norra datacirklar och 
föreningen kan också ståta 
med en egen hemsida, som 
har varit igång sedan sju år 
tillbaka.

– Vi är en väldigt aktiv 
förening och cirkelverksam-
heten utvecklas hela tiden. 
På senare år har vi kommit 
igång med grupper för bild-
behandling och ukulele för 
att ge några exempel.

– Samarbetet med övriga 

pensionärsföreningar vill jag 
också framhäva. Det fung-
erar riktigt bra, avslutar Stig 
Andersson.

PRO firar pensionen med jubileumsfest

Stig Andersson, ser fram emot det 65-årsjubileum som PRO 
Ale Norra firar i Medborgarhuset nu på lördag.

PRO Ale Norra är kommunens största pensionärsförening 
med 625 registrerade medlemmar. Slöjd är en av alla de cir-
kelverksamheter som föreningen erbjuder sina medlemmar. 
På bilden ses en av eldsjälarna, Gösta Björk.

…och SPF Skepplanda/Hålanda fyller 40 år
SKEPPLANDA. En 
annan pensionärsfören-
ing som firar jubileum 
är SPF Skepplanda/
Hålanda.

Lördagen den 30 
oktober vankas det fest 
i Skepplanda bygde-
gård.

Med sina 40 år är 
Skepplanda/Hålanda 
distriktets äldsta SPF-
förening.

1970 bildade några entusias-
ter i Skepplanda den fören-
ing som nästa lördag firar sitt 
40-årsjubilum. 

– Då fanns inte Norra 
Älvsborg så det närmaste 
distriktet att ansluta sig till 
blev Södra Älvsborg med 
säte i Borås. Därefter flyt-
tades vår verksamhet till 
Bohusdistriktet innan det 
blev Norra Älvsborg. Således 
har vi kuskat runt en del, för-
klarar Bengt Englund, som 
svingat ordförandeklubban 
i SPF Skepplanda/Hålanda 
sedan tio år tillbaka.

– Vi har växt otroligt 
mycket det senaste decen-
niet. Vi hade 250 medlem-
mar när jag började i fören-
ingen, nu är vi 540. Det är 
jätteroligt att så många vill 
vara med och ta del av den 
härliga samvaro som vi upp-
lever, säger Englund.

Vad är signifikativt för 
er förening?

– Vi har roligt. Det är 
nummer ett.

Boule är den enskilt 
största verksamheten inom 
SPF Skepplanda/Hålanda 
med närmare 100 utövare. 
Föreningen erbjuder dock 
många andra aktiviteter som 
dans, vandring och bingo.

40-årsjubileet nästa lördag 
får celebert besök i form av 
SPF:s förbundsordförande 
Karl Erik Olsson.

– Det finns cirka 880 SPF-
föreningar i landet, så att han 
kommer hit till oss är stort, 
konstaterar Englund.

Jubileumsfesten kommer 
att bjuda på underhållning 
av gruppen Kuling, utdel-
ning av förtjänsttecken är 

att vänta och senare på kväl-
len blir det också dans till 
tonerna av Torsten & Kent.             
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bengt Englund, ordförande 
SPF Skepplanda/Hålanda.

KOMMANDE
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AFTER WORK Varje fredag 17- 20

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

Boka bord!

MISSA INTE DETTA!


