
alekuriren  |   nummer 38  |   vecka 43  |   201228

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

NU ÄR DET DAGS
FÖR VINTERDÄCK!

Vi har däck i alla 
prislägen och till alla 

modeller!

MÄRKESVERKSTAD FÖR 

ALLA MÄRKEN!
SERVICE • AC REPARATION

RESERVDELAR & TILLBEHÖR
SLÄPVAGNSSERVICE
4-HJULSINSTÄLLNING
DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK • DÄCKCENTER

DÄCK-
BYTE!

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Det var 
klackarna i taket i lör-
dagskväll.

Röda Korset i Nö-
dinge fi rade 75 år i Ale 
gymnasium.

Ylva Hagman, ordfö-
rande, passade på att 
ge åhörarna en histo-
risk återblick.

– Det är ett ganska digert 
material att gå igenom. 75 års 
hjälpverksamhet har många 
milstolpar. Jag har läst alla 
protokoll och det var kul att 
få berätta lite om de vikti-
gaste händelserna, säger Ylva 
Hagman.

Röda Korset i Ale har 
numera tre kretsar; Nödinge, 
Skepplanda-Hålanda och 
Starrkärr. 51 engagerade med-
lemmar anslöt till middagen, 
där Ida Andersson tolkade 
Edit Piaf ackompanjerad av 
Lowe Pettersson. En under-
hållning som föll gästerna i 
smaken.

Inledningsvis återgav Ylva 
Hagman 75-åringens histo-
ria med goda gärningar och 
hjälpinsatser såväl lokalt som 
globalt. Bildandet av kretsen 
skedde 1937 och den första 
åtgärden blev att kontrak-
tera en ambulans och bekosta 
ombyggnaden av en personbil 
till sjukbil. Kretsen bekostade 
också 20% av sjuktransport-
kostnaden. Nödinge Röda-
korskrets kom att sättas på 
allvarligt prov 13 år senare.

– En av våra viktigaste 
insatser skedde vid Surteraset 

1950. Inom en kvart var vi 
på plats. Vår dåvarande ord-
förande, Per-Göran Kihl, 
fick sitt elddop. Tillsam-
mans med kommunen hjälpte 
Röda Korset till att inkvartera 
bostadslösa, berättar Ylva 
Hagman.

Röda Korset har under 
årens lopp genomfört många 
stora och betydelsefulla 
insamlingar. Lotterier i olika 
former har också varit en 
viktig verksamhet. Sedan 
1994 har dock Kupan, second 
hand-butiken i Älvängen, till-
hört kärnverksamheten och 
motorn i arbetet med att samla 
in likvida medel.

– Kupan i Älvängen ini-
tierades av Nödinge Röda-
korskrets, men ligger idag 
under Starrkärrskretsen. Iris 
Johanssons arbete under de 
inledande åren kan inte nog 
betonas. Butiken är fortfa-

rande alla kommunens kret-
sars angelägenhet. Den ger oss 
betydande belopp att använda 
till humanitära insatser, säger 
Ylva Hagman och berättar att 
månadsomsättningen ligger 
mellan 45-55 000 kronor.

Ale Besöksverksamhet har 
också varit en organisation 
som Röda Korset har vurmat 
för. Många besök görs hos 
ensamma människor runtom i 
Ale. Verksamheten är än idag 
väldigt livaktig. Det har också 
varit viktigt för Röda Korset 
att bibehålla en hög kom-
petens hos medlemmarna. 
Utbildningar sker regelbun-
det i första hjälpen samt inom 
kris och medmänskligt stöd.

Det blev en väldigt trevlig 
kväll i lördags med god mat, 
vacker musik och mängder av 
positiva Röda Korsetmedlem-
mar.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Röda Korset i Nödinge 75 år
Ida Andersson tolkade Edit Piaf ackompanjerad av Lowe Pettersson.

Ylva Hagman, ordförande i Röda Korsets Nödingekrets, före-
drog om den 75-åriga verksamheten.
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