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För fjärde gången 
gjorde vi en avslut-
ningsresa med vår tjej-

grupp ”Tjej 365”. Tjejer-
na hade bland annat anord-
nat disco och fått ett stipen-
dium från Scandia, ”Idéer 
för livet”, för att finansie-
ra resan.

Nytt för i år var dock att 
tjejerna, och inte heller den 
andra ledaren, hade en aning 
om vart resan skulle bära. 
De fick en packningslista 
och att vi skulle samlas utan-
för Ale gymnasium klockan 
åtta den 17 maj. Spekulatio-
nerna var många och nyfi-
kenheten stor. Tyvärr fick 
två tjejer förhinder, så vi var 
tio tjejer och två ledare.

Väl på plats satte vi fart 
mot mörkaste Småland där 
vi skulle åka till lilla Sävsjö 
och leka/vara kluriga på det 
fantastiskt roliga Bodaborg. 
Vi möttes klockan tolv av 
en god tacobuffé innan vi 
delades upp i lag. Vi var alla 

nöjda och trötta när vi drog 
vidare mot Sävsjö camping 
och små campingstugor att 
sova i. Efter pizzaintag och 
godisköp somnade man 
snabbt.

Dag två vaknade vi upp 
till strålande sol och styrde 
kosan mot Sävsjö skyttecen-
ter där en fantastiskt trevlig 
och rolig man vid namn Jan 
mötte upp oss. Vi skulle då 
göra en skytte 5-kamp. En 
otroligt rolig aktivitet med 
grenar som: luftgevär, luft-
pistol, blåsrör, bågskytte och 
data animerad lerduveskytte. 
Alla kämpade och var fantas-
tiskt duktiga och vinnaren 
i denna tävling blev Jasna 
Trujic.

Då Jan hade glömt att vi 
hade beställt mat på skyt-
teklubben tog han oss till 
en fantastisk herrgård där 
vi istället fick njuta av god 
lunch.

Vi lade sedan Sävsjö 
bakom oss innan resan 

gick vidare till Gränna där 
vi skulle baka polkagrisar. 
Tjejerna blev jätteglada och 
de fick äta hur mycket som 
helst.

Vi checkade in på en ny 
camping där standarden var 
mycket bättre och vi sov 
precis vid Vättern. Efter 
en god middag på mysig 
restaurang blev det på nytt 
godisköp innan alla sjunk 
ner framför ”Let´s dance”. 
Trötta och nöjda med dagen. 
Efter lite avslappning fick 
några för sig att bada i Vät-
terns elvagradiga vatten. 
Dock ingen av ledarna. 
Mycket skratt och tvekan 
innan tre av tjejerna hop-
pade i. All heder åt dem!

Efter lördagens frukost 
bar det av igen till Nödinge 
där tjejerna blev upphäm-
tade av nyfikna föräldrar. En 
fantastisk resa med fantas-
tiska tjejer!

Daniel Juhlin
Ale Fritid

Avslutningsresa med Tjej 365

Årets avslutningsresa med Tjej 365 gick till Sävsjö och sedan vidare till Gränna. Övre 
rad från vänster: Josephine Oyat, Kazandra Angrell, Linette Paulsson, Jennifer Dahlberg, 
Amanda Thonander. Främre raden från vänster: Jasna Trujic, Alice Boogh, Kajsa Tagge, 
Hanna Johansson, Semah Fattah och Thomas Hermansson. Liggande: Daniel Juhlin

SJÖVIK. Juniorlägret 
för ungdomar i årskurs 
3-7 från Starrkärr-
Kilanda och Skepplanda 
pastorat är efterläng-
tat.

Som så många 
gånger tidigare förlades 
årets arrangemang till 
vackra Sjöviksgården.

Rekordmånga delta-
gare, cirka 70 elever, 
deltog i aktiviteterna.

Lägret i Sjövik är årets höjd-
punkt tycker de flesta delta-
garna i de respektive juni-
orgrupperna. Tillsammans 
med åtta faddrar och fem 
vuxna ledare från de båda 
församlingarna upplevdes 
tre fina och samtidigt inten-
siva dagar på den natursköna 

kursgården.
– En för ändamålet per-

fekt plats att vara på. Sjö-
viksgården ligger precis intill 
sjön och det finns gott om 
plats för diverse utomhusak-

tiviteter, säger Sabina Nils-
son från Starrkärr-Kilanda 
församling.

Syftet med lägret är att 
ungdomarna ska ha roligt 
samtidigt som de ska föräras 

ny kunskap om kristendo-
men. I år var temat ”Vägen”. 

– Det handlade bland 
annat om kärlekens väg 
och vägen till livet, berättar 
Sabina.

Lördagen ägnades åt det 
gamla testamentets förebil-
der och på söndagen utspe-
lade sig en dramaföreställ-

ning.
– Vi vill visa på att Jesus 

tar på sig de dumheter som 
vi gör och öppnar vägen 
till Guds förlåtelse genom 
honom.

De vädermässiga förut-
sättningarna var helt okej 
även om sommaren lyste 
med sin frånvaro.

– Den som badade längst 
var i vattnet i fem minuter, 
sedan var det dags att gå upp.

Juniorlägret i Sjövik satte 
punkt för vårens program 
och aktiviteterna återupptas 
till hösten när skolorna star-
tar.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Ombygg-
nadsröran är snart ett 
minne blott.

På torsdag är det 
klart för nyinvigning 
hos Matkassen.

– Skönt att gå i mål, 
förklarar Ica-handlare 
Lars Hansson.

Samtidigt som Matkassen 
planerar för nyinvigning av 
sin butik, torsdag-söndag i 
den här veckan, passar Lars 
Hansson på att fira tio år som 
handlare på orten.

– Tänk vad tiden springer 
på. Det har hänt en hel del 
under åren och omsättningen 
har ökat i takt med att affä-
ren har vuxit. 2001 omsatte 
vi 24 miljoner kronor, idag 
är siffran 40 miljoner kronor, 
berättar Lars.

Ombyggnaden och reno-

veringsarbetet startade med 
en grovplanering 2008, 
sedan har butiken successivt 
utvecklats och förbättrats. 

– Vi tog fram en planering 
för att inte göra några felin-
vesteringar på vägen. Vi har 
jobbat med att frigöra plats 
i huset och få till stånd en 
större säljyta.

Förbättrad service
Kyl- och frysdiskar har bytts 
ut, lagerdelen förändrats och 
en förbutik iordningställts 
för spel- och postkunder.

– I samband med det fick 
vi in Västtrafik och kunde 
förbättra servicen ytterli-
gare, säger Lars.

I den senaste etappen har 
ytterligare kyl- och frys-
diskar bytts ut, returhante-
ringen har flyttat till entrén 
och beredningsutrymmet 

bakom delikatessen har bytt 
skepnad.

– Vi har ökat säljytan med 
tio procent vilket motsva-
rar 50 kvadratmeter. Vi har 
delat upp dessa kvadratmeter 
på olika avdelningar; frukt 
och grönt, färskvaror, deli-
katess och bröd. Det känns 
jätteskönt att kunna bredda 
sortimentet utan att för den 
sakens skulle behöva göra 
avkall på något annat.

– Responsen från våra 
kunder har inte låtit vänta på 
sig. De tycker att det är jät-
teroligt att någon vågar satsa 
i Lödöse, säger Lars.

Är det lika roligt att vara 
handlare idag som när du 
övertog affären för tio år 
sedan?

– Ja, det tycker jag. Nu blir 
nästa utmaning att tillgodose 
alla våra trogna kunder, men 

även nya som bygger hus och 
flyttar hit. Många av dem 
är barnfamiljer från Göte-
borg vars matvanor ser lite 

annorlunda ut. Det sätter 
krav på oss som butik att ha 
ett modernt och överlag till-
talande sortiment, avslutar 

Lars Hansson.

Matkassen förbereder nyinvigningMatkassen förbereder nyinvigning
– Och Lars firar tio år som handlare

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Torsdag-söndag sker nyinvigning av Matkassen i Lödöse. Dessutom firar Lars Hansson tio år 
som Ica-handlare på orten.

Juniorlägret är årets höjdpunkt
– 70 ungdomar intog Sjöviksgården

Rekordmånga deltagare noterades på årets juniorläger för Starrkärr-Kilanda och Skepplanda 
pastorat som var förlagt till Sjöviksgården.

Ungdomarna trivdes på Sjöviksgården.


