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ALAFORS. Om knappt 
två månader infaller 
luciadagen.

Kandidaterna till 
Ale Lucia är redan 
utnämnda och övar för 
fullt.

– Ett glatt och ambi-
tiöst gäng, konstaterar 
sångpedagog Johanna 
Forsberg.

Lördagen den 10 december 
sker kröningen av Ale Lucia 
i Furulundsparken, Alafors. 
Många veckor av förberedel-
ser stundar innan dess.

– Vi är igång sedan några 
veckor tillbaka. Idag genom-
förde vi femte repetitionstill-
fället, förklarade lussemam-
ma Gunilla Johansson när 
lokaltidningen hälsade på i 
torsdags kväll.

– Vi har hittat hem till 
Alafors gamla församlings-
hem igen. Lokalerna nytt-
jas numera av Ahlafors Fria 
Skola, men vi tillåts dispone-
ra dem kvällstid vilket vi är 
väldigt tacksamma för, säger 
Gunilla.

Johanna Forsberg leder i 
vanlig ordning sångövning-

arna. Stämmor ska trimmas 
in så att de harmonierar med 
varandra.

– Det låter bra och tjejerna 
övar flitigt. De spelar in aktu-
ella låtar i mobilen, så att de 
kan träna hemma.

Det första officiella fram-
trädandet för Ales sju lucia-
kandidater sker i Medborgar-
huset i samband med ett med-
lemsmöte för PRO Ale Norra 
den 1 december.

Julsånger kan redan höras

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ales sju luciakandidater poserar i jackor skänkta från Manufakturen i Älvängen. Från vänster: 
Amanda Kjellman, Nol, Elina Eklöv Andersson, Surte, Malin Haarala, Nol, Rebecca Svensson, 
Bohus, Hanna Granath, Surte, Matilda Oldin, Älvängen, och Hanna Rubensson, Nol.

USPASTORP. I flera år 
har det bedrivits hjälp-
verksamhet från Ale till 
ett sjukhus i Gulbarga.

Som ett bevis på sin 
tacksamhet kom doktor 
Abraham och hans 
fru Muriel Koleth till 
Uspastorp i lördags.

Det blev ett känslo-
fyllt möte som bland 
annat innefattade en 
gemensam lunch med 
bildvisning från det 
indiska sjukhuset.

Tio timmars tågresa från 
Bombay ligger staden Gul-
barga, där det bor 1,2 miljo-
ner invånare. I staden finns 
ett sjukhus som har byggts 
upp med medel skänkta av 
Missionskyrkans motsvarig-
het i Indien.

– Det är kopplingen till 
oss här i Sverige. Det finns 

en kontrollorganisation som 
säkerställer så att pengarna 
når fram till sjukhuset och 
inte hamnar någon annan-
stans, berättar Kurt Jannes-
son som tillsammans med sin 
hustru Lena varit med och 
arrangerat två loppmarkna-
der till förmån för sjukhuset 
i Gulbarga.

– Marknaderna har slagit 
väldigt väl ut och totalt har 
vi lyckats samla in 70 000 
kronor. Till våren planerar 
vi för ännu en loppis, säger 
Kurt.

Även Rotary i Ale har 
engagerat sig för det indiska 
sjukhuset. En konsert i 
Göteborg för ett par år sedan 
genererade 120 000 kronor. 
Ett extra Rotarymöte hade 
därför utlysts med anledning 
av de indiska gästernas besök 
i Uspastorp i lördags.

Att pengarna har kommit 
till användning kunde doktor 

Abraham intyga då han 
visade bilder från sjukhuset. 
Väntrummet som tidigare 
var en öppen leråker har nu 
försetts med ett betonggolv, 
tak och rinnande vatten. En 
del pengar har också använts 
i behandlingssyfte.

– Vårt bidrag gör stor 
skillnad. Det är svårt att före-
ställa sig hur spartanskt det 
är på många indiska sjukhus, 
säger Kurt.

En arbetsgrupp som arbe-
tar med hjälpinsatser till 
Indien hade bekostat resan 
för doktor Abraham och 
Muriel Koleth.

– De var glada över att få 
komma till Uspastorp och 
samtidigt få visa sin upp-
skattning för de insatser som 
gjorts. Vi visade dem runt i 
Ale och de var imponerade 
över vår fina miljö, avslutar 
Kurt Jannesson.

JONAS ANDERSSON

Indiska gäster på besök i Uspastorp

Lena Jannesson, Kurt Jannesson, Daniel Brattgård, Ingegerd Ekstedt Brattgård och Eva 
Törngren har alla varit delaktiga i hjälpinsatsen för sjukhuset i Gulbarga. Här ses de tillsam-
mans med doktor Abraham och Muriel Koleth.

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

��������	
�����

������	�����������

�������������
������������	�������
��	��������
��������

Välkommen till Ale Torgs nya skoaf fär!

- Vi kan barnskor
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Alltid

HÖSTKAMPANJ
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Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 9.30–19.00 • Lördag 9.30–15.00 • Söndag 11.00–15.00

Reservation för slutförsäljning.

Nu är det dags att se över gravarna
Vi har stort sortiment gravdekorationer

JUST NU: GRAVLYKTOR 25%

2 st 80:-AZALEA

Ord pris 69:-/st

50%
PÅ ALL 
VÅRLÖK


