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Vi på Nordic Wellness
 önskar dig en riktigt god jul!

ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!

10-kort
495KR

ORD. PRIS 900 KR

alla klubbar

6 månader

1995KR

ORD. PRIS 2995 KR

silver+

12 månader

2995KR

ORD. PRIS 4740 KR

VÄRLDENS BÄSTA JULKLAPP!
GE LITE HÄLSA TILL DINA NÄRA & KÄRA!

TRÄNING NÄR DEN ÄR SOM BÄST

SKEPPLANDA. I Ale Reu-
matikerförening finns 
det inga krämpor.

Det är en pigg 
20-åring som har jubile-
rat i år.

I lördags kulminerade 
firandet med en jubi-
leumsfest i Skepplanda 
församlingshem.

Det är nu 20 år sedan Lisa 
Harlin, sköterska på vård-
centralen i Älvängen, kon-
taktade Kerstin Nilsson och 
Kurt Jörgensen med idén 
att bilda en lokal reumatiker-
förening. 

– Tidigare fick aleborna 
åka till Trollhättan och det är 
ju en bit. Ale Reumatikerför-
ening blev en avknoppning 
och det var Kerstin och Kurt 
som skötte det praktiska när 
föreningen bildades för näs-
tan exakt 20 år sedan, berät-
tar ordförande Leif Anders-
son.

Rikliga aktiviteter
Ale Reumatikerförening har 
idag 104 medlemmar och ut-
budet av aktiviteter är rikligt. 
Det mesta sker i Aktivitets-
huset i Älvängen. Det hand-
lar om bokcirklar, föredrag 
och pyssel av olika slag.

– Närmast får vi besök 

av Ale Lucia. Det sker den 
8 december och är en årlig 
tradition. Framöver vän-
tar Ale Fysioterapi på att få 
komma och berätta om sin 
verksamhet efter flytten till 
gamla apoteket, berättar Leif 
Andersson.

Den aktivitet som ligger 
flest varmast om hjärtat är 
varmbadet i Skepplanda sim-
hall.

– Varje torsdag träffas vi 
där. Det är underbart! 

I lördags var det jubi-
leumsfest med god mat, lot-
terier och musikunderhåll-
ning. Torsten Johansson 
med orkester gjorde ingen 
besviken. Orkestern var ju 
skepplandabon Kent Carls-
son…

Ale Reumatikerförening jubilerade

Ordförande Leif Andersson och ett 20-tal medlemmar njöt av både mat och underhållning när Ale 
Reumatikerförening jubilerade.

Kerstin Nilsson har varit föreningen trogen sedan starten. 17 
årsmöten i rad är till exempel ett imponerande facit. Här sitter 
hon tillsammans med Barbro Hamlet.

Torsten Johansson och Kent Carlsson bildade en miniorkester 
som såg till att kvällen gick i dur.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

ALE. En favorit i repris.
På söndag håller 

brandstationerna i Nol 
och Surte öppet hus.

– Fjolåret blev en 
succé, förklarar Anders 
Finn på Bohus Rädd-
ningstjänstförbund.

Under jul och nyår ökar an-
talet bostadsbränder i landet 
markant. Levande ljus ut-
gör en risk i hemmet. Skul-
le olyckan vara framme är 
brandvarnaren en billig livför-
säkring.

– Kolla brandvarnaren är 
budskapet i vår information 
till allmänheten, säger Anders 
Finn.

I fjol kom tusen personer 
till öppet hus-firandet som 
hölls på BORF:s samtliga sta-
tioner, utöver Nol och Surte 
även Kungälv, Kode och Mar-
strand. I samband med detta 
arrangerades en teckningstäv-
ling. En jury korade sedan det 
vinnande bidraget, inlämnat 
av Alma Johnsson från Hålta.

– Jag blev väldigt glad när 
jag fick beskedet om att jag 
vunnit, säger Alma.

Det vinnande bidraget pry-
der nu det klistermärke som 
BORF låtit trycka upp i 2 500 
exemplar. Uppmaningen ly-
der: Kom ihåg – släck ljusen!

– Vi fick in ett hundratal 
bidrag. Almas teckning har ett 
tydligt budskap som föll ju-
ryn i smaken, avslutar Anders 
Finn.

JONAS ANDERSSON

Öppet hus på 
brandstationerna


