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PRISER
All jympa vuxen

650 kr

Jympa
Barn-Junior/Ungdom

200 kr/300 kr

Stavgång
200 kr

10-klippkort
400 kr

Medlemsskap
vuxen/ungdom/junior

100 kr/helår

barn 2-6 år
50 kr/helår

Program 11/1–30/5 

Vi har något för alla!

Måndag 18.00 Medel Fiona Nolskolan
 19.00 Bas Giesela Nolskolan
      
Tisdag 17.00 Medel Karin Älvängens kulturhus
 18.30 Stavgång Sonja/Marie Furulund
  Bas/Medel
 20.00 Medel Suzette Ledethallen

Onsdag 18.00 Juniorjympa Kristin Nödingeskolan
 19.00 Bas Maria Nödingeskolan
    
Torsdag 19.00 StavCross Sonja/Marie  Dammekärr
  Bas/Medel*
 19.30 Medel Suzette Nödingeskolan

Lördag 09.30 Yoga Ann Nödingeskolan

Söndag 16.00 Bas Ariane Älvängens kulturhus
 16.30 Familjelek Linda Nödingeskolan
 17.00 Medel Karin Älvängens kulturhus
 18.00 Medel Rullande Nödinge Sporthall
 
*Drar igång så snart det blir lite varmare. Håll utkik på webben och lyssna på värdinfon.  

www.friskissvettis.se/ale

 
Månd 11 januari 2010

GRATIS 

Vi erbjuder

Yoga

 
 För barn 7-12 år

 För barn 2-6 år i följe med förälder
 Familjejympa

Billigast i Ale!

Bankgiro 5939-9121

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom/barn

750 kr/400 kr 
/200 kr

Jympa (helår)
Vuxen/ungdom/barn

1400 kr/700 kr 
/400 kr

Stavgång
300 kr

10-klippkort
600 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom/Junior

100 kr/helår

Barn 2-6 år 

50 kr/helår       

Terminsstart 
Måndag 17 januari 2011

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi
Dans fuego

Core 
Skivstång

Bas (lättare utan hopp)

Medel (en del hopp, högre tempo)

Core mamma (tom 27 feb)

Stavgång Bas/Medel (uteaktivitet)

Yoga
 Familjelek 

(för barn 2-6 år i följe med förälder)

För inbetalning av aktivitetskort 
och medlemskap

 
Bankgiro 5939-9121

 
Uppge namn, adress, persnr,
 aktivitetskort, medlemskap

Måndag 18.30 Bas Ariane Nödingeskolan
 19.30 Core Kristin Nödingeskolan

Tisdag 18.30* Stavgång Marie S Furulund
 18.30* Stavgång bas Sonja Furulund
 19.00** Medel Fiona M Älvängens Kulturhus
 19.00*** Dans fuego Fiona M Älvängens Kulturhus
 20.00 Medel Suzette C Ledet

Onsdag 19.30 Styrka bas Maria O Nödingeskolan

Torsdag 18.30 Skivstång. OBS! Bokning Nödingeskolan
 19.45 Yoga Ann Nödingeskolan

Söndag 12.00**** Core mamma Ariane Andrum, Älvängen
 16.00 Familjejympa Linda C Nödingeskolan
 19.00 Medel Karin A Älvängens Kulturhus

* Fr. 1 mars.  ** T.o.m. 25 jan.  *** Fr. 1 feb.  **** T.o.m. 27 jan.

Program 17/1-29/4

När nyårsraketerna skrällde 
över våra mössklädda hu-
vuden för snart ett år sedan 

fastslog min nära vän Malin Anders-
son att: ”2010 kommer bli ett hän-
delserikt år. ”

Hon hade rätt. 
Fem vänner firade in sitt tjugo-

femte levnadsår med en föraning 
om att det skulle bli något alldeles 
speciellt.

Flyttlass gick som löpeld genom 
stan, par gick skilda vägar och ny 
kärlek uppstod. Barn kom till värl-
den och karriärer tog fart.

Det är oundvikligt att bli en aning 
rörd när man ser tillbaka och kon-
staterar att man faktiskt inte är exakt 
samma person som senast man höll 
ett champagneglas i handen. Att man 
kämpat in i det sista för att göra allt 
lite bättre. 

Förhoppningsvis har man även 
blivit klokare, inte minst genom sina 
misstag.

Jag har nog alltid, utan att vara 
medveten om det, levt efter mottot 
att ”det ska kännas att man lever”. 
Kanske är det också därför som jag 
i slutet av varje år till min förvåning 
inser hur mycket jag varit med om.

Till att börja året med har mina 
möbler åkt flyttbil runt hela stan två 
gånger om. Bostadsbrist i kombina-
tion med impulsiva beslut orsakade 
min familjs värkande ryggar som 
kompenserades med många flyttpiz-
zor.

I våras packades 
resväskan direkt 
från flyttkartong-
erna och det bar 
av till Berlin för 
att skriva repor-
tage om ett tyskt 
rockband. Repor-
terkavajen byttes 
sedan snabbt ut 
mot nitbälten och 
solbrillor när årets 
rockfestival i Ble-
kinge drog igång 
med buller och 
brak.

Färden fort-
satte i Alekurirens 
vita ”kurrebil”. 
Under min korta 
men intensiva 
tid som sommar-
redaktör i Ale hit-
tade jag allt från 
dubbeldäckade 
flygplan till en 
matkulturfestival. 

Husvagnsse-
mester på Öland, 
camping på Tylö-
sand, en snurrig 
helg i Örebro och 
promenader i ett 
vintrigt Bollnäs 
har hunnits med 
mellan varven 
på redaktionen i 
Ljungskile.

Många nya 
människor har 
berikat mitt liv, 

några har sagt farväl och andra 
kommer att stanna för alltid.

Sammanfattningarnas tid är här 
och jag är nog inte ensam om att 
blicka tillbaka. Funderingar över 
hur väl man lyckats, vad man ångrar 
och funderingar kring hur allt hade 
kunnat bli kommer upp till ytan. 
Upploppet av året innebär därför 
inte sällan totalt kaos. Många gånger 
tror jag att den hysteriska ”julstres-
sen” och uppjagade nyårsplaner får 
agera täckmantel för något annat. 

Man vill få en sista chans att kom-
pensera för allt man inte gjorde eller 
aldrig fick sagt. Det ligger en tung 
känsla av otillräcklighet över folkha-
vet i köpcentret. Så kommer det att 
vara varje år.

Min sammanfattning av 2010 
innehåller de flesta ingredienser för 
en lyckad dramafilm. Jag har skrattat 
och gråtit, lämnat och funnit, älskat 
och hatat. Men jag har i alla fall hållit 
fast vid mitt motto. Det har känts att 
jag har levt.

Med denna tionde krönikan 
önskar jag en God Jul och ett Gott 
Nytt År!

JOHANNA ROOS

Krönika

Mitt 2010 – en 
lyckad dramafilm


