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ÄLVÄNGEN. Besöks-
verksamheten, det som 
numera är Ale Kontakt- 
och stödverksamhet, 
fi rade sitt 25-årsjubi-
leum i onsdags.

Ett 75-tal perso-
ner hade tagit plats i 
Smyrnakyrkan där det 
bjöds kaffe och smör-
gås med tillhörande 
underhållning.

– Detta är en fan-
tastisk verksamhet 
som vi ska vara stolta 
och samtidigt rädda 
om, säger ordföranden 
Inga-Britt Karlbom.

Den traditionella höstfes-
ten hade denna gång ett 
jubileumsskimmer över sig. 
Nästan på dagen efter att det 
första besöket genomfördes i 
Ale kommun, i oktober 1988, 
passade föreningen på att 
bjuda in till 25-årskalas.

– Det var Börje Börjes-
son och hans fru Greta som 
tog initiativ till Ale Besöks-
verksamhet. Han läste i Röda 
Korsets tidning om hur det 
fungerade på andra håll i 
landet och tyckte att Ale 
borde ta efter det goda exem-
plet. Däremot hade Börje en 
idé om att involvera fler för-
eningar och organisationer 
än enbart Röda Korset. Så 
blev det också, berättar Inga-
Britt Karlbom.

Idag utgörs bidragsgi-
varna till Ale Kontakt- och 
stödverksamhet av Röda 
Korset, Ale kommun, Starr-
kärr-Kilanda församling, 

Skepplanda församling, 
Nödinge församling, Gun-
torps Missionsförsamling, 
Älvängens Missionsförsam-
ling, PRO och SPF. Samtliga 
har en representant med i 
styrelsen.

– Föreningen har inga 
medlemmar utan vi kallar 
dem medarbetare. Det är 
personer som frivilligt och 
utan ersättning vill göra 
något för en medmänniska. 
Det kan handla om alltifrån 
att sitta ned och ta en kopp 
kaffe till att ta en promenad, 
gå med till frissan eller bistå 
med ledsagning i samband 
med ett sjukhusbesök. Upp-
dragen är väldigt varierande, 
säger Inga-Britt Karlbom.

– Vi bedriver också stor 
verksamhet ute på kommu-
nens särskilda boenden. Här 
sker promenader, bingo, vis-
stunder och högläsning för 
att nämna några exempel.

120 medarbetare
Ale Kontakt- och stödverk-
samhet har cirka 120 medar-
betare varav fyra är så kallade 
handledare och fungerar som 
spindlar i nätet.

– Utan våra handledare, 
Gunvor Hult, Skepp-
landa, Lis-Marie Olsson, 
Älvängen, Elise Friman, 
Nödinge och Ann-Marie 
Sällberg, Surte/Bohus skulle 
verksamheten inte kunna 
fungera så bra som den gör. 
De fördelar uppdragen, 
ringer runt och kollar vem 
som kan vara lämplig för res-
pektive ärende som kommit 
in. Handledarnas lokalkän-

nedom är ovärderlig, säger 
Inga-Britt Karlbom.

Om man själv, eller som 
anhörig, vill komma i kon-
takt med besöksverksamhe-
ten sker det via Flexpoolen 
på Vikadamm i Älvängen.

– Vi har också ett infor-
mationsblad som vi sprider 
med hjälp av kommunens 
hemtjänstpersonal. Jag vill 
noga poängtera att de upp-
drag som våra medarbetare 
gör går utanför hemtjänstens 
uppdrag, säger Inga-Britt 
Karlbom och tillägger:

– Alla våra medarbetare 
har tystnadsplikt.

Jubileumsfest
På onsdagseftermiddagens 
jubileumsfest var stämningen 
hög bland borden. Radarpa-
ret Lisbeth Hermansson 
och Lis-Marie Olsson fram-
kallade rikligt med applåder 

och skratt för sin julinspire-
rade show.

– Oerhört festligt, konsta-
terade Inga-Britt som belö-
nade de båda damerna med 
varsin blomma.

Det råder ingen tvekan 
om att Ale Kontakt- och 
stödverksamhet fyller en 
viktig funktion i samhället. 
Så ska det förbli hävdar Inga-
Britt Karlbom.

– Det bästa av allt är att 
besöken fyller dubbla vinst-
värden. Jag vet att våra 
medarbetare känner stor 
tillfredsställelse när de åker 
ut och gör en medmänniska 
glad, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

Stödverksamhet fi rade 25-årsjubileum
– Julinspirerad höstfest i Älvängen

Lisbeth Hermansson och Lis-Marie Olsson svarade för 
bejublad underhållning när Ale Kontakt- och stödverksamhet 
fi rade sitt 25-årsjubileum i förra veckan.

Ett 75-tal gäster kom till jubileumsfi randet i Smyrnakyrkan.

Inga-Britt Karlbom, ordfö-
rande i Ale Kontakt- och 
stödverksamhet.
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NÖDINGE. Som en riktig 
färgklick i höstmörkret 
kommer det den 9 
november att hållas 
en ösig housekväll 
för alla mellan 13 och 
16 år på Ungkan i Ale 
gymnasium. 

Bakom initiativet 
står Mirela Celebic 
och Nathalie Nilsen i 
årskurs nio på Kyrkby-
skolan.

– Många gillar housemusik, 
men det är sällan det finns 
något ställe dit man kan gå 
och dansa, menar Mirela 
Celebic, som tillsammans 
med klasskompisen Natha-
lie Nilsen tagit initiativet till 
housekvällen för ungdomar 
den 9 november.

Evenemanget kommer 
att hållas på ungdomsgården 
Ungkan, som numera håller 
till i gymnasiets lokaler. 

Bakom mixerbordet 
kommer Daniel Anders-
son från Ale fritid att hålla 
till och med hjälp av Mirela 

och Nathalie spela den bästa 
housemusiken. 

– Det är ett sätt att förgylla 
en fritidsgårdskväll och sam-
tidigt få chans att bjuda in 
ungdomar från andra fritids-
gårdar i Ale, säger Daniel.

Till projektet ansökte tje-
jerna om pengar från ”Tvär-
balla bankomaten” – ungdo-
marnas egen kassa. 

Finns pengar kvar
För att få ungdomarna mer 
delaktiga i verksamheten 
valde Ale fritid att i början 
av året göra 100 000 kronor 
sökbara och fria att dispo-
nera.

Av dessa har hittills 74 
000 kronor beviljats till olika 
projekt och flera spännande 
aktiviteter är att vänta under 
hösten. 

Under höstlovet vecka 
44 har man abonnerat två 
bussar som ska ta ett gäng 
ungdomar ner till varuhuset 
GEKÅS i Ullared. Zumba-
kväll på Sportlife och rock-
kväll i Bohus är andra exem-
pel på projekt som blivit 

möjliga genom Tvärballa 
bankomaten. 

Ännu finns 26 000 kronor 
kvar att söka och bara fanta-
sin sätter gränserna.

Dansar in höstenhösten
– Ungdomar ordnar housekväll på Ale gymnasiumAle gymnasium

TVÄRBALLA BANKOMATEN

Beviljade projekt:

• Två bussar till GEKÅS i Ullared på 
höstlovet – för alla ungdomar i Ale 
åk 7-9.

• Rockkväll i Bohus – alla intres-
serade är välkomna. Syftet är att 
återväcka Ales stora musikintresse 
och lusten att spela i band.

• Art Club, Älvängen – en 
målarverkstad där man kan träffas 
och dela intresset av att rita och 
måla tillsammans.

• Housekväll på Ungkan – ett disco för 
alla ungdomar i Ale mellan 13-16 år.

• Zumbakväll – en kväll med zumba, 
smothies och duktiga instruktörer 
på Sportlife i Nödinge.

• Motorsal i Älvängen – ett ställe att 
meka på med bra utrustning och 
ledare.

• Fotbollens dag – streetfotboll 
på näridrottsplatsen i Nödinge 
(genomfördes i juni)

• Graffi ti-målning på fritidsgården i 
Älvängen
• Restaurang Älvgården – trerätters 
middag på fredagar på fritidsgården
• Islandshästar – ungdomar på Him-
laskolan får rida på islandshästar

Dansglädje på G. Mirela Celebic och Nathalie Nilsen i årskurs 
nio på Kyrkbyskolan har tagit initiativ till att ordna en hous-
ekväll på Ungkan i Ale gymnasium den 9 november. Kvällen 
blev möjlig tack vare pengar från Tvärballa bankomaten. 
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