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Upplev Ditmarsken
4 dagar i St. Michaeli sdonn, Nordtyskland

Ringhotel Landhaus Gardels ★★★★

Vid den tyska nordsjökusten i den lilla staden St. Michaelisdonn lig-
ger ditt hotel mitt i Ditmarsken, präglat av historiska minnesmärken, 
idylliska småstäder och inte minst av det unika marsklandskapet. 

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

Pristillägg 1/4-31/10: 150:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 26/6 och 4/9-18/12. Valfri 1/7-29/8 2015.  

1 barn 0-5 år gratis 

Konstnärernas Skagen
3 dagar i Danmark

Color Hotel Skagen ★★★★ 
Idylliska Skagen med de vita staket, låga gula hus med röda tegel-
tak och dansk traditionell fiskekultur. Hotellet ligger mellan ham-
nen och Gl. Skagen med stigar till stranden och till restaurangerna 
på hamnen.                                               Inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:-

Ankomst: 
Valfri 30/3-1/7 2015.

1 barn 0-5 år gratis. 
2 barn 6-14 år ½ priset.

3 nätter 1.799:- 

Sommarsemester vid
Zell am See
8 dagar i Pies endorf, 
Österrike

★★★

Mitt bland badsjöar, glaciär-
er och bergstoppar laddade 
med stärkande energi, lig-
ger Gasthof Waidachhof nära 
staden Piesendorf, där familjen 
Passrugger hälsar dig välkommen 
med traditionell österrikisk gäst-
frihet, god mat och ett fantastiskt 
läge i Salzburgerland, med ome-
delbar närhet till den världsberöm-
da staden Zell am See (10 km). 

Ankomst: Lördagar i perioden 2/5-
17/10 2015. 
Kuravgift EUR 1,50 per person/dygn.

1 barn 0-1 år gratis.
2 barn 2-9 år gratis. 
2 barn 10-15 år ½ priset. 
Max. 2 extrasängar per rum Barn gratis 

Pris per person i dubbelrum 

2.999:-

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.  
Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
     

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

  Teknisk arrangör:

Varför läggs korttids-
boende ner?  
Anställ vårdpersonal 

i stället för byråkrater! 
Mycket prat innan valet om 
pensionärer och deras väl-
färd, nu efteråt, inte ett ord!

Det var många åsikter 
och tankar bland de över 
100 medlemmar som 
deltog på PRO Ale Norras 
årsmöte i Medborgarhuset. 
Ordförande Willy Kölborg 
hälsade alla, gamla som nya, 
medlemmar välkomna och 
föreningens eminenta kör 
Bannuwa sjöng, ackompan-
jerade av Kjell Helin under 
ledning av Kent Carlsson 
som även läste en dikt av 
Stig Dagerman.

Det tändes ett ljus för 
varje medlem som gått bort 
under året. Minnesstunden 
avslutades med en tyst mi-
nut och sedan sjöng kören 
tillsammans med alla närva-
rande ”Härlig är jorden”. 

Så förklarades årsmötet 
öppnat. Det blev flera omval 
till årets styrelse. Kassör Eva 
Carlsson, studieorganisatör 
Kent Carlsson och ledamö-
terna Sten-Åke Carlsson och 
Hans Hellman omvaldes. 

Medlemsavgiften för 2015 
blir oförändrad. 
PRO Ale Norra har haft ett 
aktivt år med friskvårds- och 
kulturträffar. Bannuwakören 
och PROkulelebandet har 
sjungit på äldreboende, sjuk-
hem och dagcentraler i Ale 
med mera. Inte minst har de 
underhållit på PRO:s egna 
möten. 
Föreningen har arrangerat 
flera resor till exempel-
vis Mariestad, med besök 
på Torsö och Brommö i 
Vänern, och julmarknad 
på Tjolöholms slott. Den 
hemliga resan gick till Bo-
huslän med Fjällbacka och 
Blå-Gröna vägen.

Bland övriga kulturar-
rangemang var modevis-
ningen med Senior shop. 
Ales luciakandidater och 
Begonia Jazz Band lyste upp 
PRO:s julfest. 

Föreningen medverkade 
också på Ales Mat- och 
kulturfestival, Seniormässan 
och Skepplandadagen.

Föreningen, tillsammans 
med PRO Nödinge och 
PRO Surte-Bohus, ar-
rangerade ett Öppet möte 
där de etablerade politiska 

partierna i Ale bjöds in. 
Samtliga tackade ja. Ungefär 
130 personer deltog i panel-
debatten där frågorna och 
diskussionen kring vård och 
omsorg stundom blev heta.

PRO Ale Norra enga-
gerade sig i ”Skepplanda 
vårdcentrals bevarande” 
vilket resulterade i att 
vårdcentralen blev kvar året 
ut. Det råder stor aktivitet 
inom studieverksamheten 
med 38 cirklar i bland annat 
konstsöm, träslöjd, ukulele, 
decoupage, stickcafé, sång 
med flera. Föreningen har 
20 kontaktombud som ser 
till att de flesta medlemmar 
i kommunen får besök två 
gånger per år i samband 
med att PRO-programmen 
delas ut.

Bland framtida förhopp-
ningar och vad föreningen 
ska arbeta för finns: ett 
rättvist skattesystem, inga 
indragningar på Aktivitets-
huset i Älvängen, en bra 
vård och omsorg oavsett 
konjunkturer och fortsatta 
fria resor för pensionärer, 
men att det även ska gälla 
Göteborg. 

Funderingar och i många 

fall dystra framtidsvisioner 
framkom under punkten 
medlemmarna har ordet.

– Jag är bekymrad över 
att bli gammal…

– Det ”nya” verkar vara 
att patienter som är färdig-
medicinerade ska rehabili-
teras hemma. Hemma där 
en partner kanske inte har 
orken att hjälpa till med 
rehabiliteringen.

– Vi måste protestera mot 
orättvisorna! Vår köpkraft 
går bakåt.

– Hur ska vi göra för att 
tränga igenom mediabruset?

– Vi får sluta vara mjäkiga 
och sätta ner foten, nu!

– PRO tillsammans med 
övriga pensionärsföreningar 
är över 800 000 organisera-
de pensionärer, så nog borde 
vi kunna bli en partner att 
räkna med.

Ordförande tackade 
alla för gott arbete under 
året. Mötet avslutades med 
lottdragning, kaffe och en 
frestande god semla till 
ackompanjemang av Ban-
nuwakören. 

Christel Olsson Lindstrand

Årsmöte i PRO Ale Norra 
Bannuwakören underhöll när PRO Ale Norra höll sitt årsmöte i Medborgarhuset.

Vi människor gör vårt 
bästa för att beskriva 
Gud. Vi vänder 

och vrider på de ord vi har 
fått att uttrycka oss med, 
utforskar, utvecklar och 
ibland kanske tar tillbaka. 
Och vi vill nog gärna också 
påpeka att Gud inte fullt 
ut kan fångas i ord. Inför 
fastetiden och påsken så 
är det ett uttryck som ofta 
återkommer, och det är att 
vi tror på en ”levande Gud”. 
En Gud som har besegrat 
döden, en Gud som är när-
varande, allt det som ryms i 
att vara levande. I söndagens 
text, om den kanaaneiska 

kvinnan som talar med Jesus 
om smulorna som faller från 
bordet, så möter vi en Gud 
som är levande och kanske 
också därför föränderlig. 
Inte föränderlig som väsen, 
men visst ändrar sig Jesus 
när han talar med kvinnan. 
Räddningen och befrielsen 
var till för Israels folk, det 
är därför Jesus har blivit 
sänd till människorna, så att 
räddningen kunde föras ut 
till alla folk via Israel. Gud 
är också en trofast Gud så 
därför bryter han inte det 
förbund han har med Israels 
folk. Men Gud är inte orör-
lig, fastgjuten eller, framfö-

rallt, obarmhärtig. Det är 
barmhärtigheten som väcks 
alldeles särskilt i Jesus när 
han hör kvinnans bön. Och 
sådan bön kan Gud aldrig 
vända sig bort ifrån.

Vad är tro, om inte bön? 
Har Martin Luther en 
gång sagt. I bönen kan vi 
skapa utrymme för det mest 
väsentliga i våra liv, kanske 
få syn på det som egentligen 
borde vara det väsentliga. 
Prova att samtala med Gud, 
att be, dela tankar och fun-
deringar, det som gnager i 
dig eller det som gör stegen 
lite lättare. Är det något vi 
lär oss från den kanaaneis-

ka kvinnan så är det att be 
enträget och ihärdigt! Hon 
ber för livet, därför kan inte 
heller den levande Guden 
vända ryggen till. Våga ta 
upp diskussionen med Gud, 
för det kommer vara värt 
det. Gud har en plan för oss 
också idag och han vill höra 
vad du längtar efter och 
önskar och möta dig i det.

Henny Forsberg 
Nödinge församling

BETRAKTELSE

Våga ta upp diskussionen 


