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ALAFORS. Gymnas-
tikföreningen Friska 
Flickor bildades i 
Svenska Landsbyg-
dens Ungdomsförbund 
hösten 1936.

75 år senare gympas 
det fortfarande.

Förra måndagen fick 
dock gymnastiken stå 
tillbaka för ett festligt 
jubileumsfirande.

Det hurtfriska namnet på 
föreningen var aktuellt just 
för den tiden. Det fanns då 
föreningar som hette Spän-
stiga Damer, Hurtiga Fruar 
och liknande.

I Starrkärr fanns ingen 
gymnastiksal varför delta-
garna tog sig den långa vägen 
till Alaforsskolan. Så små-
ningom kom det medlemmar 
till föreningen från Nol och 
Alafors.

– Verksamheten håller 
fortfarande till i Alaforssko-

lan. Varje måndagskväll träf-
fas vi för en timmes hopp-
lös träning under ledning 
av Gunda Aili. Att vi säger 
hopplös beror på att det inte 
förekommer några hopp-
övningar. Alla kan vara med 

efter sin för-
måga, berät-
tar Lilly 
Johannes-

son för Alekuriren.
Initiativtagare och ledare 

för föreningen under de 
första åren var lärarinnan 
Annie Enander. Deltagarna 
hade på den tiden hemsydda 
gymnastikdräkter. På pro-
grammet stod både fristå-
ende rörelser och redskaps-
gymnastik som hopp på plint 
och bock med mera.

Friska Flickor har genom 
åren haft flera uppvisningar 
i samband med jubileum i 
Älvängen, på Sjövallen i Ala-
fors och så vidare. Varje år 
mellan 1949 och 1989 togs 
truppmärken. 

På måndagskvällen sam-
lades 16 medlemmar i Friska 
Flickor för att fira förening-
ens 75-årskalas. Jubileet ägde 

rum i Björkvägens samlings-
lokal där det hade dukats upp 
med en kall buffé.

– 75 år är verkligen värt 
att fira. Vi är ett gäng trogna 
medlemmar som har väl-
digt kul ihop. Regelbunden 

motion och social samvaro 
gör gott för knopp och 
kropp, skrattar Lilly Johan-
nesson.

Friska Flickor 75-årsjubilerade
– Hopplös träning varje veckaning varje vecka
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Skål och grattis till 75 år. I förra veckan höll Friska Flickor sitt jubileumsfirande i Alafors.

Gunda Aili är gymnastikledare för Friska Flickor, som träffas 
i Alaforsskolan varje måndagskväll.

Det krävs mycket av oss moderna män-
niskor. Allt fler aktörer vill få vår 
uppmärksamhet. 

Media pekar på det som man uppfattar 
som stora och avgörande händelser i vårt 
samhälle: eurokrisen och den finansiella oron, 
budgetunderskott och korrupta politiker, 
spektakulära mordfall och internationell 
brottslighet. 

Reklamen vill på samma sätt få oss att 
uppmärksamma lösningarna på problemen: 
säkra din pension hos oss, unna dig den här 
produkten, billigast på nätet, bäst i test, vi har 
lösningen på dina problem…

Och vårt behov av att synas och bli upp-
märksammade blir allt större: när inte vår 

vardag är spännande nog tar vi till oss andras 
mer spännande liv på Facebook, bloggar eller 
reality-serier på TV – eller lägger ut oss själva 
till allmänt beskådande för att åtminstone få 
en känsla av att för en stund finnas till…  

Jesus är tuff. Han vågar säga det vi anar: 
Spring inte dit de pekar! ”Guds rike kommer 
inte på ett sådant sätt att man kan se det med 
sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: 
Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”… 
”Spring inte dit de pekar!” (Se Lukasevang-
eliet kap 17 vers 20-23) Det som så många 
vill peka på är i själva verket bara yta och i 
djupaste mening overkligt. Det som verkligen 
ÄR går inte att så där enkelt peka på.

Det behöver sägas tydligt: Det som verk-

ligen är, det som betyder något, det som ger 
livet mening, det finns i första hand i det som 
inte tycks vara något, det som är obetydligt, 
det som inte får uppmärksamhet idag.

Guds rike är inom er (eller som orden 
också kan översättas: Guds rike är mitt ibland 
er.) Inte långt borta så andra måste visa mig 
vägen till verkligheten. Inte i en avlägsen 
himmel långt från mina egna ”svarta hål” 
men inte heller i händelsernas centrum enligt 
medierna eller reklamen. 

Guds rike finner jag istället i det som inte 
tycks ha något som helst nyhetsvärde eller 
få någon uppmärksamhet: i det stilla och 
förtroliga samtalet om livet, i en ”avskalad” 
nattvardsgudstjänst med simpelt bröd och 
vin, i den lätta beröringen då en trofast hand 
läggs på min axel och jag hör orden: ”Jag tror 
jag förstår hur du har det...”, i den knappt 
hörbara sucken: ”Gud, ge mig mod att härda 
ut…” Men också då blåmesen knackar på ditt 
fönster som en hälsning från Honom som ser 
dig genom fågeln. Verkligheten finns inte på 
TV eller på Facebook. Den finns inom oss – 
mitt ibland oss. Det gäller att undvika att gå 
dit de pekar – för att finna det som ÄR.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Spring inte dit de pekar!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor 
Lördag 12 november kl 9-11 

Föreläsare: Birgitta Bergström 
Sångpedagog och sångerska 

Sången - en förbindelse  
mellan himmel och jord 
Kostnad 40 kr/person 

Välkommen! 

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

MusikgudstjänstMusikgudstjänst
Älvängens blå kyrka 

13 november kl.18.00

Damkören Vox feminale sjunger
Vid  pianot: 

Maria Ingemarsson Berg
Dirigent: Sabina Nilsson
Präst: Mikael Nordblom

0303-444 000
Tänd ett ljus på www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Finska församlingen – Mässa
Satu Rekola

Älvängens blå kyrka 
Lördag 12/11 kl. 16.00

festNovember-

Vi träffas: Alla åldrar 

Kvällsmat på plats: 
Soppa och bröd, kaffe och tårta.

Trivsam samvaro: 
Kanske du lär känna en ny granne?

Pyssel – Lekrum för de små

Självkostnadspris! Ingen anmälan!

Starrkärrs församlingshem  
onsdagen den 16 November 17.00-20.00

Ljus lyste upp Ljus lyste upp 
novembermörkretnovembermörkret
Alla helgons dag är en kristen högtid som Alla helgons dag är en kristen högtid som 
firas till minne av kyrkans helgon. Flera firas till minne av kyrkans helgon. Flera 
av kyrkorna höll öppet för allmänheten av kyrkorna höll öppet för allmänheten 
under den gångna helgen. Många var de under den gångna helgen. Många var de 
alebor som tände ljus på anhörigas grav-alebor som tände ljus på anhörigas grav-
stenar. Bilden är tagen i Skepplanda.stenar. Bilden är tagen i Skepplanda.
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