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En hårdrockare i köket
Den gamla klyschan ”att ha många järn i elden” räcker inte

för att beskriva Fiffi Tjusling. 
Hennes stora engagemang ligger hos ungdomsverksamheten i Ale.

Däremellan plockar hon svamp, driver cateringfirma, stickar och hejar på hårdrock.

Du är en person som 
alltid har många bollar i 
luften. Var ligger fokus 
just nu?
– Plocka svamp! Jag älskar 
att gå i skogen och leta efter 
svamp och det kliar i fing-
rarna så fort jag går utan-
för dörren. Sedan stickar jag 
mycket, det gör jag alltid och 
just nu håller jag på med en 
kofta. Jag är även jätteglad 
över att jag tagit upp arbetet 
med ungdomarna på Pelar-
teatern, där jag är med och 
hjälper till med saker runt 
omkring repetitionerna inför 
föreställningen ”Vad gör 
du just nu?”. Jag har intagit 
”mamma-funktionen” med 
matlagning och annat pyssel.
Du driver även catering-
firman Tjuslings kök. Har 
du börjat planera inför 
julbordssäsongen ännu?
– Nej, inte riktigt ännu, men 
jag många funderingar kring 
hur jag vill göra. Jag skulle 
vilja ordna medelstora jul-
bord med mycket vegeta-
riskt och fokus på riktigt 
goda hemlagade saker. Det 

ska vara en form av finsma-
karjulbord där man blandar 
olika spännande smaker och 
det behöver inte vara sådana 
stora mängder. Såklart 
kommer jag att ha med allt 
det traditionella också, men 
utan att det blir så tungt. Jag 
skulle till exempel vilja ha 
olika goda sallader med jul-
betoning. Jag brukar göra 
mina egna praliner och 
franska pepparkakor med 
mandel som är jättegoda.
Vad händer närmast i för-
eningen Heja Hårdrock 
där du sitter med i sty-
relsen?
– Den 21 oktober kommer 
vi att orda Hard Rock Café 
i Älvängens Folkets hus. 
Det blir en lyssningsdag där 
vi bland annat kommer att 
titta på musikvideos. Det 
blir tufft som vanligt! Under 
hösten kommer vi även att 
samarbeta mer med Biffen 
Jansson från Göteborgs-
bandet In Flames så det 
väntar många spännande 
saker framöver.
Hur kom det sig att du 

började lyssna på hård-
rock?
– Min första skiva var med 
Queen och då var jag 13 
år. Sedan fortsatte det med 
Rainbow, Scorpions, 
Whitesnake och Accept. 
Båda mina föräldrar var kyr-
komusiker så musiken har 
alltid varit en stor del av 
mitt liv. Just hårdrock lyss-
nade jag och mina klass-
kamrater mycket på under 
grundskolan när jag gick 
på Rudolf Steinerskolan. 
Efter hand har jag lärt mig 
att lyssna på allt hårdare 
musik och det var rockban-
det Opeth som öppnade den 
dörren.
Välj en favorit: Hårdrock-
slåt, maträtt och smult-
ronställe i Ale.
– Då säger jag Hypergeek 
med The Devin Townsend 
Band, pannbiff med pota-
tismos, lingon och stekt 
lök, och skogarna runt Ala-
fors men också Blå kyrkan i 
Älvängen.
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Namn: Sofie ”Fiffi” Tjusling
Ålder: 47
Bor: I Alafors
Intressen: Matlagning, 
musik, vandra i skogen, 
sticka och knyppla
Stjärntecken: Kräfta

ÄLVÄNGEN. Att scouter 
brukar hajka i skogen vet de 
flesta. Men i helgen hajkade 
Guntorps äventyrarscouter 
på ett nytt ställe – vid Ica i 
Älvängen. På platsen där jul-
granar brukar skapa skogs-
stämning under december 
restes en kåta och ett mindre 
scoutkök. 

Kanske kände några som 
bor i centrum röklukt på 
fredagskvällen? Scouter-
na hoppas att det inte störde 
för mycket. Röken kom från 
lägerelden där de grillade 
korv. På lördagen mötte de 
en av de som bor i centrum 
som fick förklaringen och 
var nöjd med den:

”Nej, det störde inte 
mycket, jag undrade mest 
var röken kom ifrån.” 

På lördag förmiddag bjöd 
scouterna på tunnbröd bakat 
över öppen eld till alla som 
ville smaka. 

Äventyrarscouter gillar 
äventyr av olika slag, det 
hörs på namnet. Syftet 
med detta äventyr var att 
visa upp scouterna nu i ter-
minsstartstider. Inne på Ica 
fanns information om scou-
terna i Guntorp och även 
de andra scoutkårerna som 
finns i kommunen, nämligen 
Älvängens SMU, Ale-Vätt-
le SSF, Bohus SSF och Surte 
SMU. Valet att hajka vid Ica 
beror på att scouterna på 

riks tecknat avtal med olika 
sponsorer och denna mat-
varukedja är en av de större 
sponsorerna. Handlaren 
med personal var mycket 
tillmötesgående. Ett tack 
även till Café Blå som bistod 
med toalett i tidig morgon. 

Efter förmiddagens bakning 
och prat med handlande be-
sökare var det trötta och 
nöjda scouter som rev köket. 
Ett äventyr avslutat. Men 
nästa hajk blir nog i skogen 
ändå!

❐❐❐

Ica-hajk för Guntorps scouter

Scouter brukar vanligtvis hajka i skogen, men i förra veckan 
slog Guntorp läger vid Ica Supermarket i Älvängen.

– Slog läger i centrala Älvängen
-KAMPANJ

Fälgrengöring

Super Wash
Shampoo

Nu med 50% mer i fl askan

1 liter

89:-

89:-
Ord. 109:-

Ord. 149:-

Gratis tvättsvamp
vid köp av 
Sonaxshampoo!
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