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Måndag 19.30 Core Kristin Nödingeskolan

Tisdag 18.30* Stavgång Sonja Furulund
 20.00 Medel Suzette Ledet

Torsdag 18.30 Skivstång Eva Nödingeskolan
 19.00 Dans Fuego Fiona  Ledet
 19.00** Stavcross Sonja Dammekärr
 
Söndag 16.00 Styrka/Medel Ann Sporthallen / Nödinge
 18.00 Bas Ariane Älvängens Kulturhus
 19.00 Core Karin Älvängens Kulturhus

* Fr. 11 okt. ** T.o.m. 6 okt. 

Terminsstart
Måndag 5 september 2011

GRATIS
prova på hela första veckan

I höst erbjuder vi
Dans Fuego

Styrka/medel
Core

Skivstång
Bas (lättare utan hopp)

Medel (en del hopp, högre tempo)

Stavgång (uteaktivitet)

För inbetalning av aktivitetskort
och medlemskap

Bankgiro 5939-9121
Uppge namn, adress, persnr,
aktivitetskort, medlemskap

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Program 5/9 – 11/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Telefon: 0702-902 757

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/400 kr 

Jympa (helår)
Vuxen/ungdom

1400 kr/700 kr 

Stavgång
300 kr

10-klippkort
600 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår

ÄLVÄNGEN. I över 30 
år har Nanne Hessel 
arbetat i egen regi och 
hållit kurser, program 
och utbildningar i per-
sonlig utveckling och 
ledarskap.

Mottagningen har 
hela tiden varit förlagd 
till Göteborg, men nu 
väljer hon flytta hem 
delar av verksamheten 
till Sålanda.

– Individterapin 
behåller jag i Göteborg, 
men när det gäller par 
är de välkomna till 
mottagningen hemma 
i Sålanda, berättar 
Nanne.

Nanne Hessel är certifierad 
psykoterapeut, European 
Certification for Psychothe-
rapy, och i botten är hon ut-
bildad psykosyntesterapeut. 
Företaget som hon driver 
heter Livsledarskap.

– Till mig kommer alla 
typer av människor och jag 
har ett ålderspann på klien-
terna från 14 år upp till 80 år, 
säger Nanne.

Konflikter
Nanne tar emot många par 
som upplever problem i sin 
relation. Otal är de männis-
kor som hon hjälpt genom 
åren.

– Konflikter är inte något 
farligt utan det är en möj-
lighet till att växa, förklarar 
Nanne och fortsätter:

– Imagoterapi är en väl-
fungerande metod som både 
riktar sig till par och andra 
relationer såsom syskon, 
vänner, kollegor och arbets-
kamrater. Forskning har visat 
att när vi är emotionellt upp-
rörda, stressade och känner 
oss pressade hör vi inte var-
andra mer än max 20 procent.

Imago är en metod som 
lär klienterna att lyssna. Med 
hjälp av den medvetna dialo-
gen, som är basen i imago, 
kan båda partner få en chans 
att växa och utvecklas som 
människor.

– Man lär sig att gå in i den 
andres landskap.

Nanne Hessel anser att fler 
bör använda dialogen i före-
byggande syfte när det gäller 
relationer, oavsett om det rör 
hemmet eller arbetsplatsen.

– Att lyssna till varandra är 
en smart investering, betonar 
Nanne.

Har du lättare att nå ut 
med ditt budskap idag jäm-
fört med när du startade 
verksamheten?

– Förut var terapi kopplat 
till något sjukt och hade en 

negativ klang. Så är det inte 
idag. Medvetenheten för den 
verksamhet som jag bedri-
ver har ökat, säger Nanne 
Hessel och avslutar med föl-
jande budskap:

– En kris är alltid början på 
en möjlighet både i det priva-
ta livet som i arbetslivet!

Nanne Hessel flyttar 
hem sin verksamhet
– Livsledarskap erbjuder parterapi 
och grupputveckling

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nanne Hessel driver Livsledarskap, som erbjuder individ-, 
parterapi och grupputveckling.

Hon vänder sig både till privatpersoner såsom den offent-
liga sektorn . Mottagningen har Nanne i Göteborg, men nu 
flyttar hon hem delar av verksamheten till Sålanda.

LÖDÖSE. På lördag 
invigs Lödösehus.

Medeltida inslag 
utlovas.

Dessutom blir det 
musikunderhållning av 
Alban och vapendra-
garna samt kaffe och 
tårta till alla besökare.
Kombinationen av folk-

bibliotek och museum har 
skapat Lödösehus. Tanken 
med Lödösehus är att 
främja kulturlivet i Lödöse 
och i kommunen i stort, och 
att samarbetet mellan bibli-
otek och museum ska stärka 
varandras verksamheter. 

På lördag stundar invig-
ningsfest. På programmet 
står bland annat besök av 

författaren och historikern 
Maja Hagerman, som ska 
föreläsa om Runor – de 
unika stenbrevens berät-
telser. Maja kommer också 
att signera sin nya bok ”För-
svunnen värld”.

Invigningstalet sker 
klockan 13 och därefter står 
fikabordet uppdukat.

JONAS ANDERSSON

Invigningskalas med medeltida inslag

Barnens Dansforum 
i Kungälv, Kärna & Ale
Barndans Balett Jazz Show

TERMINSSTART 7-11 SEPTEMBER 
Välkommen på en provlektion!

Information och bilder hittar du på 
www.barnensdansforumikungalv.se

Hälsningar Elisabeth Wolf, 0707-48 36 86

Hos oss 

får du pröva 

innan du betalar!


