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SKEPPLANDA. Medan 
de stora gymkedjorna 
blir allt fler går mindre 
gymnastikföreningar på 
knäna. 

Hålanda Sim och Trim 
har på bara några år 
tappat mer än hälften 
av sina medlemmar, 
men fortfarande lever 
gympan på landsbyg-
den. 
Liselott Persson trycker på 
bandspelaren och ställer sig 
framför gruppen. Det är tisdag 
kväll och ett 20-tal deltagare, 
alla kvinnor i spridda åldrar, är 
redo för ett medeltufft gym-
nastikpass i Garnvindeskolans 
idrottshall. 

I 47 år har Hålanda Sim 
och Trim, som från början 
gick under namnet Hålanda 
damgymnastik, hållit aleborna 
i trim.

Föreningen som håller till i 
idrottshallar och bygdegårdar 
i kommunens norra delar – i 
Skepplanda, Hålanda och även 
Nygård – har både traditionell 

gymnastik och vattengympa i 
Skepplandahallen.

På senare år har dock med-
lemsantalet sjunkit drastiskt, 
något man menar beror på att 
allt fler gått över till de stora 
gymkedjorna. 

För 6-7 år sedan hade man 
mellan 110 och 115 medlem-
mar, jämfört med idag då man 
räknar till 55 vuxna samt 35 i 

barngrupperna.
Ordförande Erika Åker-

blom menar att möjligheten 
att kunna röra på sig i närhe-
ten av där man bor är viktig för 
många på landsbygden. 

– Som en liten ideell för-
ening kan vi inte konkurrera 
med de stora anläggningarna 
och det är inte heller vår ambi-
tion. Vi är en gammal hederlig 

gympaförening som vill kunna 
erbjuda en bra träningsform 
för folk på landsbygden. Alla 
känner sig inte hemma på de 
stora gymkedjorna och vill 
hellre komma till en grupp 
där man känner igen deltagare 
och ledare.

Hela föreningsverksamhe-
ten bygger på frivilligt arbete 
och det är många som är enga-
gerade. 

Liselott Edvardsson och 
Ann-Marie Westlund är två 
utav dem.

– Här kan man göra lite som 
man vill och anpassa efter sin 
egen förmåga och det är inte 
så farligt om man inte skulle 
orka. Eftersom det oftast är 
samma personer som kommer 
på passen lär man känna var-
andra och man behöver inte 
heller boka in sig i förväg, utan 
det är bara att komma, säger 
Ann-Marie. 

Vårterminen hos Hålanda 
Sim och Trim börjar vecka 
fyra.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
har fått sin första pop 
up-butik.

Fram till den 23 
december håller Agneta 
Gustavsson öppet i 
Pfagers tidigare lokal 
på Göteborgsvägen.

– Här kan aleborna 
köpa julens vackraste 
änglar, säger Agneta.

I december förra året hade 
Hålandabon Agneta Gustavs-
son en utställning på Skepp-
landa bibliotek med anledning 
av att Ag design & hantverk 
femårsjubilerade.

– Responsen blev enorm. I 
år ville jag pröva något annat 
och när jag fick syn på den 
här lokalen i Älvängen blev 
jag intresserad. Jag är tacksam 
över att jag kunde få hyra in 
mig här. Premiären ägde rum 
i samband med Älvängens jul-
marknad och nu kommer jag 
att finnas på plats varje dag 
fram till dagen före julafton, 
berättar Agneta.

– All keramik här inne har 
jag tillverkat. Jag är stolt över 
det. När människor får se 
produkterna på det här sättet 

handlar de gärna.
I utbudet finns alltifrån små 

lyktor och ljusstakar till tavlor, 
vackra fat och skålar.

– Det är bara att välja och 

vraka, säger Agneta.
Hur hinner du med dina 

egna julbestyr?
– Jag har en bra man och 

en bra son som tar hand om 

julstöket hemma. Julen ska vi 
fira hos släktingar i Småland, 
vilket ska bli väldigt skönt, 
avslutar Agneta Gustavsson.

JONAS ANDERSSON

”O helga natt, o helga 
stund för världen, 
då gudamänskan till 

jorden steg ned.”
Redan i pianointrot är 

det något som knyter sig i 
min mage, men knuten är 
svårdefinierad. Det vackra, 
det sorgliga, det goda och 
det onda snörs samman till 
en enda existentiell röra och 
jag vet inte om det kommer 
inifrån eller utifrån.

Den klassiska melodin 
symboliserar på något sätt 
allt det jag känner inför 
julen.

Om nyårsafton är festlig, 
påsken glad och midsom-
mar trevlig, så ligger det en 
helt annan tyngd över de 
tusen juleljusen. De sym-
boliserar inte bara glädjen, 
gemenskapen, längtan och 
tacksamheten, utan ound-
vikligt även deras motsatser. 
Mörkret får vi på köpet, 
mörkret som påminner om 
sorgen, ensamheten, sak-
naden och girigheten, men 
känslan behöver inte vara 
negativ. 

Det är knuten i magen 
och mörkret utanför fönst-
ret som gör att jag vill bry 
mig lite extra den här tiden 
på året. Sedan att anled-
ningen i hemlighet är att 
stilla samvetet som värker i 
mitt eget hjärta har egentli-
gen mindre betydelse. 

När jag ser mig omkring 
finns gott om bevis på män-
niskors godhet. Det samlas 
in varma kläder till hemlösa 
och julklappar till fattiga 
barn, eldar brinner i staden 
och maten räcker till fler.

Det dåliga samvetet är 
inte alltid så dåligt, särskilt 
inte om det kommer något 
konstruktivt ur det. 

När man pratar om jul är 
det lätt att hamna i hopp-
löst slitna klyschor som får 
Blossas sliskiga saftglögg att 
klistra i gommen. 

Tusentals krönikörer, 
jag själv inkluderad, har 
redan skrivit spaltmeter av 
insiktsfulla rader kring vår 
onödiga överkonsumtion av 
prylar, griseriet vid julbor-
det, den direkt livshotande 
julstressen och vikten av att 
istället se julens kärleksbud-
skap bakom alla julgranar, 
jultomtar, julklappar och 
julskinkor.

Men eftersom vi varje år 
måste gräva ner oss i samma 
gnäll måste det innebära att 
det helt enkelt inte går in. 

Precis som förra året och 
året innan dess hoppar vi på 
karusellen och spinner på 
ända fram till julafton där 
alla budskap och kloka ord 
förvisats till en carpe-diem-
väggtext noga inslagen i ett 
paket under granen.   
Allt jämmer till trots, 
så tycker jag att det är en 
härlig högtid som närmar 
sig, den finaste vi har och 
allt blir vad man gör det till. 

Med traditioner kommer 
också krav på hur allt ska 
vara och krav skördar offer. 
Man gör det för familjens 
skull, för barnens skull – 
men varför inte göra barnen 
en tjänst och en gång för 
alla bryta det destruktiva. 
Låta traditionen leva vidare 
fast i en uppdaterad version, 
som inte härstammar från 
en tid då de flesta mammor 
var hemmafruar och hade 
all tid i världen att koka 
gröt, baka nio sorts julgodis, 
skura golv och skriva jul-
klappsrim. 

Ska den moderna famil-
jen klara sig ur julstöket 
med hälsan i behåll får 
det helt enkelt duga med 
Mamma Scans köttbullar, 
Aladdin chokladask, året-
runt-gardiner och färdig-
köpt pepparkaksdeg. Det 
funkar ju minst lika bra, om 
inte bättre eftersom man 
istället kan fokusera på att 
ha roligt tillsammans.

Jag tror dessutom att 
alla hade mått bra av att 
lyfta blicken lite i juletid, 
släcka ljustaken och titta 
ut i mörkret, lyssna till de 
sorgliga tonerna i julmusi-
ken och känna tyngden i sitt 
bröst. Man kan inkludera 
välgörenhet i sin egen jul-
tradition, låta barnen själva 
få slå in julklappar till andra 
barn som inte har det lika 
bra, skänka sina urvuxna 
vinterkläder till de som 
behöver dem bättre och 
köpa Faktums julkalender 
av en hemlös. 

Med väldigt enkla medel 
kan man göra den slitna 
klyschan om julens kärleks-
budskap högst närvarande 
i sitt eget julpyntade hem. 
Det handlar bara om att 
våga känna 
värken i 
hjärtat.

JOHANNA ROOS

Krönika

Juleljusen värker i hjärtat

Agneta Gustavsson, som driver Ag design och hantverk i Hålanda, har öppnat en så kallad 
pop up-butik på Göteborgsvägen i Älvängen.

– Agneta säljer julens vackraste änglar
Älvängens första pop up-butik

Än lever gympan på landsbygden

Erika Åkerblom, ordförande i Hålanda Sim och Trim menar 
att det finns mycket positivt med en liten förening. 
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