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Nols kyrka
Söndagen den 22 maj

Familjegudstjänst kl. 15.00

Barnkören gNola sjunger
därefter Vårfest i trädgården 

till ca. kl. 18.00 
Underhållning, 
korvgrillning, 

femkamp, 
pajkasning, 
hoppborg, 

trolleri, 
avtackning av Johan Reftel.
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Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

18 maj 20.0018 maj 20.00
  gospel.kom och Real Groovegospel.kom och Real Groove

Älvängens Blå kyrkaÄlvängens Blå kyrka

Hard Rock Gospel  Hard Rock Gospel  

Biljetter fi nns att boka Biljetter fi nns att boka 
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på www.mittiale.sepå www.mittiale.se

PRO Ale Norras höll kvar-
talsmöte i Medborgar-
huset den 5 maj. Mötet 

öppnades av ordförande Sven 
Grolander, som hälsade alla 
välkomna och presenterade dag-
ordningen och informerade om 
dagens PROgram med Inge 
Franzén som inbjudits för att 
informera oss om trafikregler 
och nya lagar.
Under punkten rapporter läm-
nade vår kassör Eva Carls-
son en positiv ekonomisk rap-
port. Föreningen har till dags 
dato 615 medlemmar. Förening-
ens studieansvarige Helge Hell-
man informerade om planerade 
cirklar till hösten. För de med-
lemmar som saknat vårt ”Vår-
extraprogram” så är detta ersatt 
med det nya ”Sommar- och höst 
PROgram” som delas ut från 

den 23 maj. Det ger medlem-
marna mer tid för att anmäla 
till höstens cirklar och resor. 
Stig Andersson rapportera-
de om den nyligen genomförda 
resan till Skaraborgstrakten den 
20 april. Huvudresmålet var ju 
Ryttmästarbostället vid Simsjöns 
strand utanför Skövde. Detta 
blev en mycket lyckad resa med 
många överraskningar som ka-
vallerimajoren Bernhard Eng-
lund stod för. Närmast på rese-
programmet står resan till PRO 
Norra Älvsborgs Friskvårdsdag 
den 17 maj, därefter ”Hemliga 
resan” till okänt mål den 8 juni 
och Äpplemarknaden i Kivik 
23/9-24/9 med Stigenbuss.  
Föreningens trafikansvarige 
nestor Ebbe Lindström presen-
terade Inge Franzén och över-
lämnade ”ord och bild”. Inge 

berättade för oss 
om nya trafikreg-
ler, faror i trafiken 
och de äldres utsatt-
het. Enligt statisti-
ken så är det vi äldre 
som råkar mest illa 
ut när det gäller 
olyckor med bil, 
cykel och gående. 
Om man följer sta-
tistiken så skulle 
enligt Inge motor-
cykel vara ”det säk-
raste fordonet” att 
färdas på för 65+ 
därför att de fö-
rekommer minst 
bland dödsoffren i 
den gruppen. Statis-
tik är dock alltid sta-
tistik. Det är ju så 
att vi äldre är kloka-
re men sjukare och 
mycket skörare i 

kroppen och tål därmed mindre 
våld än yngre människor. Men 
Inge framhöll att vi pensionä-
rer är minst lika bra som bilfö-
rare jämfört med yngre ålders-
grupper.

Vi fick se de nya trafikmärken 
som tillkommit, reglerna för att 
köra i rondell eller cirkulations-
plats som det egentligen heter, 
rondellen är den större eller 
mindre rundeln i mitten och 
cirkulationsplatsen det omgi-
vande området. Inge som är från 
Vänersborg upplyste oss om 
att ”när man planerar gatunä-
tet i Trollhättan så blir rondel-
lerna precis där det blivit ringar 
från kaffekopparna på kartan”. 
För övrigt kallas Trollhättan för 
”akvariet” för där finns så många 
gupp i.

Man kan få körkort utfärdat 
med undantag från de medicin-
ska kraven, som kan kombine-
ras med begränsning till kör-

ning under vissa förutsättningar 
till exempel under dagtid, eller 
inom en viss radie från kör-
kortshavarens bostad. Begräns-
ningen anges på körkortet med 
en kod. Vid vissa tillfällen kan 
man få rabatt på trafikböter. 
Kaffe med smörgås serverades 
och det gavs tillfälle för frågor 
om trafik och därmed samhö-
rande lagar. Föreningens tra-
fikansvariga Ebbe Lindström 
och Eva Grolander framförde 
ett tack till Inge för en fullödig 
informationsstund given på ett 
medryckande sätt och överläm-
nade en blomma.

Därefter vidtog lotteridrag-
ningen där fru Fortuna som 
vanligt gynnade en del lyckliga 
vinnare. Lotteriansvariga Elsa 
Claesson tackade alla som köpt 
lotter och tillönskade en varm 
och skön sommar. Sven tackade 
för visat intresse och avslutade 
mötet.                                        Stig

PRO-möte med trafik på dagordningen

PRO Ale Norras trafikansvariga, Inge Franzén flankerad av Ebbe 
Lindström och Eva Grolander.
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ALAFORS. En dag i hälsans 
tecken är ett arrangemang 
som vänder sig till daglediga. 
Onsdagen den 25 maj är datu-
met som gäller. På program-
met står bland annat tipspro-
menad, femkamp, boule och 

lotterier. Serveringen håller 
också öppet. En nyhet jämfört 
med tidigare år är den bildvis-
ning som Lilly Johannesson 
och Raggen Otter ansva-
rar för. Besökarna kommer 
att kunna ta del av fotografier 

från gamla Alafors.
För den musikaliska under-

hållningen svarar Bannuwak-
ören och Ukulelegruppen. 
Konferencier är Lotti Klug.

JONAS ANDERSSON

Hälsodag i Furulundsparken


