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SKEPPLANDA. Arbets-
gruppen för Skepplanda 
vårdcentrals överlev-
nad kommer att leva 
vidare.

Gunilla Wallengren, 
ordförande i Ale DHR, 
är en av representan-
terna i kommittén.

– Vi fi ck fortsatt 
mandat från deltagarna 
på höstens ortsut-
vecklingsmöten, säger 
Gunilla.

Något direkt hot mot att 
lägga ned Skepplanda vård-
central finns inte i dagslä-
get. Däremot kommer mot-
tagningen att hålla stängd 
20 december till och med 6 
januari.

– Det är för att kunna 
maximera servicen i Älv-
ängen under den här perio-
den, berättar Gunilla.

Gunilla Wallengren 
tycker att de möten som 
arbetsgruppen har haft med 
vårdcentralens ledning har 
varit givande.

– Det andas optimism. Nu 
har vi faktiskt två läkare som 
bemannar Skepplanda vård-
central på måndagar och en 
läkare på tisdagar. Onsdag-
fredag är det öppet på för-
middagarna med distrikts-
sköterska på plats. Vårt 
önskemål är naturligtvis att 
det ska vara full bemanning 
samtliga dagar.

– Vad inte alla känner till 
är att det går att göra prov-

tagningar i Skepplanda lika-
väl som i Älvängen. Således 
behöver man inte sitta i kö 
i Älvängen utan kan istället 
nyttja servicen som erbjuds 
på Skepplanda vårdcentral.

 Någon nyhet att 
rapportera om inför 2013?

– Seniorhälsan kommer 
att starta senast den 1 febru-
ari. Det bygger på en inbju-
dan till ett hälsosamtal hos en 
sköterska, det tas prover och 
vid behov slussas man vidare 
till en läkare. En sköterska 
i Skepplanda och en i Älv-
ängen ska arbeta med detta 
projekt. En inbjudan går ut 
till de som fyller 65, 70, 75 
och 80 år samt varje år där-
efter, avslutar Gunilla Wal-
lengren.

Kämpar vidare för Skepplanda vårdcentral

Gunilla Wallengren ingår i 
Arbetsgruppen för Skepplan-
da vårdcentrals överlevnad.
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ÄLVÄNGEN. Traditionsen-
ligt firades luciadagen på 
Repslagarmuseet. Drygt 50 
personer hade samlats före 

klockan sju på torsdagsmor-
gonen. Utanför museet lystes 
entrén upp av marschaller.  I 
värmen innanför dörrarna 
möttes besökarna av doften 
från glögg samt nybakade 
lussekatter och pepparkakor.

Luciatåget bestod, precis 
som vanligt, av ungdomar 
från Guntorps missionsför-
samling. Efter stämnings-
full sång och musik samt en 
snabbfika, var det dags för 
ungdomarna att snabbt bege 
sig till sina skolor för fort-
satt lussefirande. Besökarna 
dröjde däremot sig kvar i 
härliga lussestämningen 
ytterligare någon timma.

❐❐❐

Luciafi rande på Repslagarmuseet

Luciatåg från Guntorps missionsförsamling lyste upp den 
tidiga morgontimman på Repslagarmuseet i Älvängen.

Guntorps SMU genom-
förde även i år sin luciafest 
i Älvängens Missionskyrka. 
Lördag kväll fylldes kyrkan 
av förväntansfulla anhöriga 
och vänner till medver-
kande scouter. Årets Lucia 
var Hanna Karlsson, som 
tillsammans med ett 25-tal 
tärnor och skådespelare i 
olika åldrar framförde ett 
luciaspel med drama. 

I ett väl genomfört pro-
gram fick åhörarna möta 
det åldrade paret Josef och 
Maria, Jesu föräldrar, som 
mindes hur det var när Jesus 
föddes en gång. De spelades 
förtjänstfullt av församling-
ens pastor med man, Anne-
Marie och Torgny Sven-
ninghed. Josef och Maria 
fick besök av nutida personer 
från lokala skattemyndig-
heten, värdshuset som hade 
fullbokat för årets julbord, 
herdar och även stjärntydare 
på väg på julklappsbytarfest. 
Allt inramades med sång och 
musik.

I avslutningen sjöngs den 
välkända ”Nu tändas tusen 
juleljus” och tända små ljus 
delades ut i lokalen. Julstäm-
ningen var påtaglig!  Efteråt 
bjöds det till bords i festvå-
ningen, där även lotterier, 
tombola, och försäljning 
förekom. SMU tackar alla 
som kom och bidrog till en 
lyckad kväll.

Det kan också nämnas 
att årets Ale Lucia, Sanna 
Johansson, är en av ledarna 
i Guntorps SMU. Vi hyllar 
och gläds med henne!

❐❐❐

Vilken
luciafest!

Mellan 20 december och 6 januari 
har Vårdcentralen Skepplanda stängt.

Under den tiden är du välkommen 
till Vårdcentralen Älvängen. 

Vårdcentralen Älvängen har öppet alla 
helgfria vardagar 8-17. Vårdcentralen 
Skepplanda öppnar igen 7/1-2013

Vårdcentralen 
Skepplanda/Älvängen

God jul och gott nytt år
önskar personalen

Vi önskar er en  
God jul och Gott nytt år!

Vi tackar för förtroendet ni gett oss under 2012  
och ser fram emot fortsatt samarbete under 2013.

Surte och Älvängen

Julgrans
plundring

Söndagen den 13 januari 2013, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla barn, det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: sap.ale@telia.com

Musik: Vincent och Carina

Göteborgsvägen 66, Älvängen, 0735-456 653

När du vill någon väl, 
ge bort en klapp 
för kropp och själ

Jag har presentkortet för dig!

Välkommen 
önskar Pernilla
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