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Program

Alla välkomna att fira

Sveriges Nationaldag 2013
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka
 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård
 Fanborgen formeras, flaggan hissas
 Tal av kommunalrådet Paula Örn

Fri entré - servering - lotterier
Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6 Juni

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som som önskar 
stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som medlem. 
Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.

Ni som tidigare har erhållit fanor 
ser vi gärna delta i fantåget.

 
hälsar nysvenskar välkomna

BOHUS. Först ett 
intressant föredrag 
och därefter fi nstämd 
musikunderhållning.

Tisdagens pensio-
närsträff i Bohus servi-
cehus var uppskattad.

– En berikande efter-
middag, sammanfat-
tade Thor Eliasson.

Det var Socialdemokraternas 
pensionärsgrupp med Thor 
Eliasson i spetsen som hade 
sammanställt programmet 
för pensionärsdagen i Bohus.

– Vi tyckte att detta blev 
en bra blandning, först ett 
intressant föredrag och 
avslutningsvis fika med till-
hörande musikframträdande, 
säger Thor.

Susanne Gustafsson, 
specialist i arbetsterapi, pra-
tade om hälsofrämjande 
åtgärder för äldre, hemma-
boende personer.

– Jag har varit involverad 
i en studie med äldre per-
soner, 80 år och äldre, som 
ligger i riskzonen för ohälsa. 
Vi har tittat på effekterna av 
dels förebyggande hembe-
sök, dels seniorträffar som 
fungerar som en studiecirkel. 
I båda fallen kan vi konsta-
tera goda resultat, förklarade 
Susanne Gustafsson.

I samband med att kaffe 
och smörgås serverades de 
50-talet gästerna tog Mona 
Forsberg plats på scenen. 
Mona underhöll med musik 
från den svenska visskatten, 
från ”Lapp-Lisa” till Evert 
Taube.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Måndagen 
den 3 juni arrangeras 
”En dag i hälsas teck-
en” i Furulundsparken.

Konceptet är det-
samma som tidigare år, 
det vill säga aktiviteter 
i form av tipspromenad, 
femkamp, boule och 
lotterier.

– Vi hoppas på lika 
fi nt väder som i fjol, sä-
ger folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén.

Förra året kom 170 per-
soner för att umgås under 
lättsamma former i Ahlafors 
IF:s vackra folkparksidyll. 
Arrangören hoppas på minst 

lika god uppslutning den här 
gången.

– Absolut! Får vi bara 
skapligt väder så tror vi på 
mycket folk. Vi vill noggrant 
understryka att detta arrang-
emang inte enbart vänder 
sig till pensionärer utan alla 
daglediga är välkomna, säger 
Gittan Otter från PRO Ale 
Norra.

Övriga arrangörer är SPF, 
Ale Kontakt- och stödverk-
samhet, Röda Korset samt 
Rådet för Trygghet och 
Hälsa.

Sin vana trogen kommer 
kommunens brotts- och 
säkerhetshandläggare Lotti 
Klüg agera konferencier. 
Det blir tips om picknickmat 

med dietisterna Kristine 
Arhage och Jenny Sallan-
der. Vidare finns möjlighet 
att delta i sittgympa med 
äldrepedagog Carina Wall-
ström.

– Alla som besöker oss 
får en lott där man kan 
vinna fribiljetter till teater-
föreställningen ”Dansen på 
Furulund”. Tipspromenaden 
bjuder också på ett rikligt 
prisbord, säger Gittan Otter.

För den musikaliska 
underhållningen svarar Rolf 
Rhodén med flera.

LÖDÖSE. Onsdagens 
Tingbergskväll bjöd på 
ett varierat utbud av 
aktiviteter.

Besökarna till Ting-
bergsskolan hade inga 
problem att sysselsätta 
sig.

– En lyckad och väl-
digt rolig kväll, kon-
staterade lärare Malin 
Rödin.

Tingbergsskolan har för vana 
att en gång per termin bjuda 
in föräldrar, syskon, släkt och 
vänner till en vår- respektive 
höstfest. Den här gången var 
samtliga elever i årskurs 4-9 
involverade i arrangemanget.

– Jag måste berömma 
eleverna som visar ett väl-
digt stort engagemang. Alla 
tar sitt ansvar, säger Malin 
Rödin.

Högstadiedelen visade 
fotoutställning och bildspel. 
Här fanns också café och de 
som ville testa sina kunskaper 
kunde göra det i ”Smartare 
än en sjundeklassare”.

Eleverna i årskurs 5 hade 
ordnat med fiskdamm, tär-
ningsspel och lotterihjul. På 
skolgården gick det också 
att kasta boll på burkar, med 
skiftande resultat hos delta-
garna.

Årskurs 4 hade lotteri och 
kamraterna i år 6 stod för 
korvgrillning och godisför-

säljning.
Vid två tillfällen under 

kvällen skedde uppträdande i 
matsalen med elever från 4-9.

Berikande pensionärsträff i Bohus

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Delar av arrangörsgänget till ”En dag i hälsans tecken” som äger rum i Furulundsparken, 
Alafors, nu på måndag.

En dag i hälsas tecken

PÅ TINGBERGSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bollkastning på burkar var en populär aktivitet.

Många prövade lyckan i fi skdammen och faktum är att det 
nappade hela tiden.

Rolig kväll på Tingbergsskolan

Thor Eliasson och Ing-Britt Andersson från Socialdemokra-
ternas pensionärsgrupp tackar Susanne Gustafsson för ett 
intressant föredrag om hälsofrämjande åtgärder för äldre.

Mona Forsberg underhöll med låtar från den svenska vis-
skatten.

Ett 50-tal pensionärer hade sökt sig till Bohus servicehus i 
tisdags eftermiddag.


