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Teater-
rutan

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71
alefolketshus@gmail.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande 
platser: Ale Tips & Tobak, 

Allans bokhandel, Nols 
Folkets Hus 0706-83 66 71 

Medborgarhusets kassa 
1 tim innan. Ej längre på 

Nödinge bibliotek.

Livesändning från 
Metropolitan. 

Textad på svenska. 
Entré 200:-, 

Matbiljett: 140:-

La Donna del Lago
Söndag 14 mars

 kl 18.00

Ge bort presentkort 
eller biljetter till våra 

arrangemang. Beställ på 
alefolketshus@gmail.com
 eller på 0303-74 13 25 
mellan kl 8-16 vardagar.

Välkomna! 

Hoffmanns äventyr
Lördag 31 januari

 kl 19.00

NÖDINGE. Alla Hjärtans 
dag brukar inte gå obe-
märkt förbi.

Ale kommun har 
bestämt sig för att 
anamma temat, men 
utifrån ett helt annat 
perspektiv.

– Fokus ligger inte 
på kärleksgåvor i form 
av rosor och choklad 
utan det handlar först 
och främst om det 
fysiska hjärtat som en 
plattform, säger dietist 
Jenny Sallander.

Det var Jenny Sallander som 
kläckte idén i höstas och 
snabbt fick hon tummen upp 
från medarbetare i övriga 
sektorer inom kommunen. 
Biblioteket, kulturen, fritid, 
folkhälsan, Ale Matservice, 
skolan och äldreomsorgen är 
alla involverade på något sätt 
i uppmärksamhetsveckan 
kring hjärtat – ”Med hjärtat 
i Ale”.

– Det blir en vecka fylld 
av aktiviteter som riktar sig 
till olika målgrupper, från 
de minsta och upp till pen-
sionärer, säger Caroline 
Forssbaeck, tillförordnad 
folkhälsoplanerare.

Vanligaste dödsorsaken
Hjärt- och kärlsjukdomar är 
vår tids största folksjukdom 
och den vanligaste dödsorsa-
ken i Sverige är hjärtinfarkt.

– Varje år drabbas cirka 
32 000 människor av hjärt-
infarkt varav cirka 7 700 dör 
till följd av detta, berättar 
Jenny Sallander.

– Nu vill vi öka uppmärk-
samheten på risk- och frisk-
faktorer. Vi vill samtidigt fira 
den muskel som är kroppens 
viktigaste. Alla Hjärtans dag 
är en kommersiell företeelse, 
detta är något helt annat. Vi 
i Ale vill sticka ut och ägna 
hjärtat en hel vecka, säger 
Sallander.

Planeringen pågår fort-
farande och alla pusselbitar 
är inte på plats. Program-
met kommer att presenteras 
i Balansen, som delas ut till 
samtliga hushåll i kommu-
nen, och senare även i lokal-
tidningen.

– Syftet är att göra detta 
till en årligen återkomman-
de tradition, säger kultur-
samordnare Sofie Pheiffer 
Rittfeldt.

Häckner på besök
”Med hjärtat i Ale” smyger 
igång redan under sportlov-
sveckan med olika ”hjärtak-
tiviteter”. Lördagen den 14 
februari sker en vandring 
på Hälsospåret i Nödinge. 
Samma dag invigs naturlek-
platsen vid Ekskogens sa-
gostig mellan Nödinge och 
Nol. Dagen därpå blir det 
finfrämmat i Ale Kulturrum 

då Carl-Einar Häckner 
kommer på besök.

– Han kommer att bjuda 
på diverse nummer. Carl-Ei-
nar utgör en bra symbol för 
uppmärksamhetsveckan då 
hans föreställningar står för 
värme, kärlek och glädje, sä-
ger Caroline Forssbaeck. 

På biblioteket blir det 
boktips och utställningar på 
det aktuella ämnet samt en 
föreläsning med rubriken 
”Bra mat för hjärtat”. Av 
övriga programpunkter kan 
nämnas ett föredrag med 
hjärtläkare Johan Herlitz, 
visor och kärlekssånger i 

Bohus Servicehus och erbju-
dande om HLR-utbildning-
ar med mera. Vissa skolor 
deltar med olika aktiviteter 
under veckan.

– I bamba lyfter vi fram 
sådan kost som är bra för 
hjärtat. Ett liknande initiativ 
görs inom äldreomsorgen, 
säger Sofie Axelsson, tillför-
ordnad kostchef.

Slutligen kan nämnas den 
insamling som kommer att 
ske till förmån för Hjärt- och 
lungfonden.

JONAS ANDERSSON

Uppmärksamhetsvecka kring hjärtat

Big Hero 6
Söndag 1 feb kl 12

 Entré 60 kr

Onsdag 28 jan kl 19
 Entré 80 kr

The Imitation Game

Söndag 1 feb kl 18
Onsdag 4 feb kl 19

 Entré 80 kr

Kingsman

Söndag 8 feb kl 18
Onsdag 11 feb kl 19

 Entré 80 kr

Filip och Fredrik 
presenterar: Trevligt Folk 

3DD

Medborgarhusets Bio, 
Ledetvägen, Alafors 

0706-83 66 71, 
0303-33 03 96 

1 h innan föreställning,
alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Delar ur projektgruppen som planerat uppmärksamhetsveckan kring hjärtat. Från vänster Sofie Axelsson, Gun-Britt Bjerstaf, Jenny 
Sallander, Caroline Forssbaeck och Sofie Pheiffer Rittfeldt.
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Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se  I 08-555 914 00

Tillsammans kan vi hjälpa djuren!
Sms:a DJUR till 72120 för mer information.Sms

www.djurensratt.se 08-555 914 00
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