
alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 46  |   201024

ALAFORS. Det är inte 
alla som får nöjet att 
uppleva sin 105-årsdag.

Elin Olsson är dock 
en riktig järnlady.

I torsdags eftermid-
dag firade släktingarna 
henne i hemmet på 
Björkliden.

Det var dukat till fest hemma 
hos Elin Olsson i torsdags. 
Gratulanterna stod i kö för 
att hylla Ales äldsta invånare. 
Bland gästerna syntes bland 
andra kommunstyrelsens nye 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M), som kom för att 
överlämna en vacker bloms-
terbukett.

Elin såg ut att trivas med 
uppståndelsen. Trots sin höga 
ålder klarar hon sig till stora 
delar själv och såväl kropp 
som knopp hänger fortfaran-
de med.

– Jag har inga större kräm-
por, förutom att jag har lite 
problem med knäna. Det är 
som det är, säger Elin när Ale-
kuriren kommer på besök.

Segt virke
Elin har varit Alafors trogen 
under hela sitt långa liv. Hon 
växte upp som yngsta barn i 
en skara av tio syskon, åtta 
bröder och en äldre syster.

– Det har varit segt virke i 
alla syskon. Sex av dem blev 
över 90 år och storasyster 
Valborg blev 107 år, förklarar 
dottern Anita Czari och be-
rättar om när hennes mamma 
fyllde 100 år.

– På sin 100-årsdag minns 
jag att hon dansade till låten 
”Drömmen om Elin”. Det 
var samma år som hon fick 
en ny höftkula. Hon var 
hemma från sjukhuset efter 
tio dagar. Läkaren sade att 
mamma hade ett skelett som 
en 40-åring. Förresten var det 
roligt när vi ringde till lasa-
rettet och frågade om hennes 
storasyster kunde komma och 
hälsa på henne. Det blev all-
deles tyst i den andra ändan 
av luren.

Sång och musik samt in-
tresse av inredning har präg-
lat Elins liv. Hennes barn och 
barnbarn framhåller också 
gästvänligheten som ett tyd-
ligt signum.

– Hon har alltid haft en 
öppen famn till allt och alla.

Till Björkliden flyttade 
Elin 1990. Hon trivs bra med 
sitt boende och med persona-
len som finns runtomkring 
henne.

– De är snälla, konstate-
rar Elin.

Lokaltidningen ber att få 
lyfta på hatten och gratulera 
Ale kommuns äldsta invånare.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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Elin Olsson firade 
sin 105-årsdag
– Ales äldsta bor på Björkliden

37 ÅR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elin Olsson firade sin 105-årsdag hemma på Björkliden i Ala-
fors i torsdags.

www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka 
21 november kl.18.00

Musikgudstjänst med

Edo BumbaEdo Bumba

Församlingens körer och 
Östads kyrkokör sjunger
under ledning av Edo Bumba, 
från Kongo Kinshasa.

Internationella gruppen 
serverar rättvisemärkt fika. 

Insamling till Världens barn.


