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1 augusti – Sång och harpa
Näktergal och guldsträng – ett eko över haven 

Gloria Joice Burt tillsammans med sångerskan 
Pernilla Ingemarsdotter.

15 augusti – Tradjazz
Peoria Jazzband
Ett samspelat göteborgsband 
med anor  som spelar olika 
typer av gladjazz i New Orleansk tappning. 

27 juni – Trumpet och piano 
En afton i Paris
Pierre Torvald, trumpet och Maria Ingemarsson Berg, 
piano.

4 juli  
Trio Acantus

Anette Svennblad, Elisabet Ehlersson 
och Sabina Nilsson sjunger till ackom-
panjemang av Lisa Johansson

Starrkärrs kyrka, onsdagar kl. 20.00
Fri entré!

11 juli – Saxofon och piano
Gunnar Lindgren och Sabina Nilsson
En sommarvandring bland våra mest älskade folkvisor 
och evergreens. 

25 juli  
Turkisk långhalsluta (saz), nyckelharpa, 
bouzouki och sång.  
Mattias Ristholm och Anders Peev. 

8 augusti – Sång, gitarr och fiol

Ingmarie Dahlin och Mattias Bäckman.  Kända och egna 
tonsättningar till Dan Anderssons dikter. 

kyrka, onsda
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18 juli  
Musikaliskt Fyrverkeri
På möjliga och omöjliga 
instrument med  Familjen Hellgren. En konsert för hela familjen!

ALAFORS. Intresset 
blev större än vad 
arrangören vågat tro.

Seniorträffen i Med-
borgarhuset lockade 
100 personer.

På dagordningen stod 
information om Ale 
kommuns tjänster och 
aktiviteter.

80 år eller äldre och bosatt i 
kommunen. De hade fått in-
bjudan till måndagens senior-
träff, som syftade på att upp-
lysa om den hjälp och service 
som finns att tillgå.

Verksamhetschef Ellinor 
Seth hälsade välkommen och 

sedan stod talarna på tur för 
att berätta om sina respekti-
ve arbetsområden. Besökarna 
fick lyssna till Kristina Wall-
stedt, biståndsenheten, Ann-
Marie Thunberg, anhörig-
konsulent, Christina Olofs-
son, sjukgymnast, Jenny Sal-
lander, dietist, och Carina 
Wallström, äldrepedagog.

– Det var en positiv över-
raskning att det kom så 
mycket folk. Seniorträffen 
är bra ur flera aspekter, inte 
minst för att de som kommer 
hit får ett ansikte på oss som 
jobbar i kommunen med 
frågor som rör äldre, säger 
Carina Wallström.

På plats i lokalen, för att 
presentera sina verksamheter, 
fanns också Ale kontakt och 
stödverksamhet, Ale matser-

vice, Fixartjänst, färdtjänst 
och biblioteket.

Efter att kaffe och smörgås 
avnjutits fanns tid för mingel. 
Träffen avslutades med lot-
teridragning där deltagar-

na hade chansen att kamma 
hem fina priser.

Välbesökt seniorträff 
i Medborgarhuset

I MEDBORGARHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Seniorträffen i Medborgarhuset lockade närmare 100 besökare. Här är det Kristina Wallstedt 
som informerar om vad biståndsenheten kan stå till tjänst med.

OK Alehofs Skogskar-
lar hade förlagt sin vår-
träff till Stora Iglekärr 
nära Sålanda. Vi fick en 
underbar kväll i denna 
unika miljö. Arrangörer 
var Bo Bengtsson, Leo 
Kullman och Lennart 
Mattsson. 16 karlar 
hade hörsammat kallel-
sen. Äldste deltagare var 
Daniel Torstensson, 90 
år, som var med när OK 
Alehof bildades för snart 
67 år sedan. 

Här, väster om 
Eklidens naturreser-
vat, försöker stiftelsen 
Naturarvet rädda 70 
hektar gammelskog. 
Det är en säregen miljö 
som aldrig varit föremål 
för skogsavverkning. 
Här finns urgamla tallar 
och granar blandat med 
lövträd av alla de slag. 
Naturarvet har beta-
lat handpenning för 
marken, men behöver 
ytterligare cirka en och 
en halv miljon. Du kan 
gå in på hemsidan www.
naturarvet.se och se hur 
du kan hjälpa till. Du kan 
köpa ett träd eller skänka 
en summa. Billigast är 
att klicka för skogen 
varje dag. Sponsorer 
skänker då en krona för 
varje klick.

För att vi skall kunna 
vistas i denna fantastiska 
skog även i fortsätt-
ningen skänkte Alehofs 
Skogskarlar 800 kronor.

Lennart Mattsson

Skogskarlar 
skänkte pengar 
till Iglekärrs 
gammelskog
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Ekumenisk 
friluftsgudstjänst 

Midsommardagen 23 juni 
Prästalund kl 11.00

Ann-Marie Svenninghed, 
Missionskyrkan, leder gudstjänsten 

och Mikael Nordblom predikar. 
Vid dåligt väder flyttar vi in i Starrkärrs kyrka.

Med personligt engagemang, präglat av omtanke och 
valfrihet, hjälper vi dig med allt som rör en stilfull och värdig 
begravning. 

����������	�
������	����

Uddevallavägen 5, Kungälv

Tel: 0303-138 10
www.fonus.seGunnar

Varmt välkommen! 

Även hembesök och jour dygnet runt.

Du får även hjälp att fylla i Vita Arkivet, välja gravsten och 
teckna begravningsförsäkring.
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