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Simlärare prisad för
integrationsarbete
NÅGRA FRÅGOR

... till Pernilla Ahlström, siminstruktör
från Höganäs, som fått SWEA Örestads
stipendium på 15 000 kronor för sitt
arbete med att lära kvinnor från olika
nationaliteter att simma och utbilda
simlärare.
Varför började du arbeta
med detta?
– Det var en kvinna från
Helsingborg som hörde av
sig till mig under 2010. Hon
kom från Libanon, läste till
socionom och arbetade samtidigt på skola och fritids.
Hon behövde lära sig simma
för att kunna arbeta med
barnen och hon hade två väninnor som också ville lära
sig av samma skäl.
– Jag började med de tre
kvinnorna och lärde dem
simma i bassängen i Ramlösa. Sedan fick jag kontakt
med integrationsenheten i
kommunen och sfi. Jag har
samarbetat med dem sedan
dess.
Hur har projektet utvecklats?
– Det har blivit jättestort
med åren. Efterfrågan har
gjort att jag behövt utbilda
fler simlärare. Och flera
kvinnor har velat hjälpa till

och har gått min utbildning
för att bli instruktörer. Flera
av dem har arbetat som
idrottslärare i sina hemländer och vill hjälpa till med
integrationen av nyanlända.
Nu är sex kvinnor färdigutbildade instruktörer. Tillsammans undervisar vi 160
kvinnor i veckan.
Vad betyder det för kvinnorna att lära sig simma?
– Det betyder jättemycket. För många är det status
att kunna simma, det är också en fråga om jämlikhet och
självkänsla. I kurserna ingår
livräddning och hjärtlungräddning och med den
kunskapen kan kvinnorna
göra utflykter till stranden
med sina barn och känna sig
trygga med det. Att kunna
simma ger frihet, kunskapen
kan vara helt livsavgörande.
Vad gör ni mer än simmar?
– Kurserna har utvecklats

Pernilla Ahlström, simlärare från Höganäs, prisas för sitt arbete med simundervisning för kvinnor.

till ett brett integrationsprojekt. Till stor del handlar de
också om social samvaro. Vi
fikar och pratar och det dyker upp många frågor som
kvinnorna behöver hjälp
med.

Vad ger det här arbetet dig?
– Jag får otroligt mycket
tillbaka av alla fantastiska
möten. Och att vara tillsammans i vattnet med människor som är så djupt fokuserade på att lära sig det jag

brinner för, det ger mig väldigt mycket.

vända pengarna till fortbildning.

Vad ska du göra med
stipendiepengarna?
– Jag ska fira tillsammans
med mina simlärare, och an-

TOVE SCHERMAN
tove@tidningenhalla.se
@hallahoganas

Sommarcaféet är tillbaka
Efter förra årets succé med Lerbergets
kyrkas sommarcafé kände kyrkomusiker
Marie Brandt Wilhelmsson och körledare
Jonas Engström att det var dags i år igen.
Då verksamheten i Lerbergets kyrka har sommarlov
tänkte Marie Brandt Wilhelmsson och Jonas Engström att det hade varit
trevligt att göra något extra i
början av sommaren.
– Det blev så trevligt förra
året så vi tänkte att det kunde bli en tradition, säger
Marie Brandt Wilhelmsson.
Därför bjuder de än en
gång in till sommarcafé den
26 och 27 juni. Alla som vill
prova på körsång är välkom-

na 17.30. Klockan 19 blir det
en timmes paus där man kan
avnjuta en hamburgare eller
en glass.
– Klockan åtta avslutar vi
kvällen med en liten konsert.
Tisdagens sång fokuserar på
svenska sommarklassiker
och onsdagen är gospelinspirerad.
Konstnär Lennart Olsson,
vars konst hänger i kyrkan,
erbjuder även under kväl-

larna en guidad konstvandring. Han kommer att berätta om både sin egen och
andras konst som hänger på
väggarna.
Alla är förstås välkomna
att bara njuta av körsången
också, poängterar Marie
Brandt Wilhelmsson.
Har du frågor eller vill
föranmäla dig till kören,
mejla till marie.brandt-wilhelmsson@svenskakyrkan.
se.

CAROLINA SVENSSON
carolina@tidningenhalla.se
@hallalund

FOTO: TOVE SCHERMAN

Marie Brandt Wilhelmsson, kyrkomusiker i lerbergets kyrka.
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22/6: Midsommarfirande i Lerberget.

Tipsa oss om lokala evenemang och arrangemang!
Mejla hoganaskalender@tidningenhalla.se.

27/6: Konsert i Mölle kapell.

FOTO: ANDERS BERGGREN
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FREDAG

Midsommar i Strandbaden

Var: Lärkängen/Lärkvägen, Dannevangsområdet, Strandbaden
När: 10.00–17.00
Klockan 10 samlas man för att gemensamt klä
och resa stången. Ta gärna med blommor
och grönt. Klockan 14 blir det dans och lekar.
Eva Almér från Strandbaden svarar som
vanligt för sången. Glöm inte att ta med picknickkorgen! Dagen avslutas med brännbollscup
på fotbollsplanen omkring kl 16 under ledning
av Stina Blad.
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FREDAG

Midsommar i Nyhamnsläge

Var: Nyhamnsläge
När: 10.00
Samling på Midsommarängen vid
badbryggan för att klä stången. Ta gärna
med blommor och blad. Klockan 15 spelar
musikerna upp till dans för stora och små,
och det blir lekar och dragkamp. Ta gärna
med egen fikakorg.

24/6: Öppet hus på Paul Jönska gården.
FOTO: NIKLAS GUSTAVSSON
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FREDAG

Midsommar i Lerberget

Var: Lerbergets hamn
När: 10.00
Först kläs majstången klockan 10, ta gärna med
egna blommor. Klockan 15 blir det musik, sång,
dans och lekar.
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FREDAG

Midsommar i Jonstorp

Var: Gerdas Äng
När: 14.00–16.00
Midsommarfirande med dans kring midsommarstången, lekar och utdelning av Årets Jon.
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FREDAG

Midsommar i Mölle

Var: Lekparken i Mölle
När: 14.00
Traditionellt midsommarfirande i lekparken
med dans, musik och lekar. Kom och klä
stången kvällen innan. Alla är välkomna
att hjälpa till från klockan 18.

Funderar ni på att göra ett stambyte?
Tänk på att relining är ett tidsbesparande alternativ!
Du vet väl att ni kan
relina i stället för
att göra ett traditionellt stambyte?
AvloppsJouren tillhandahåller relining
både med ﬂexibelt
foder (strumpa) och
sprayteknik.

FREDAG

Midsommar i Mjöhult

www.avloppsjouren.se

SVERIGES
TV-INSPEKTIONSFÖRETAG

Alla våra reliningstekniker är auktoriserade enligt IST-metoden.

24 Besök Paul Jönska gården
SÖNDAG

När: 15–17
Var: Paul Jönska gården, Viken
Visning varje söndag från den 24 juni till den 26
augusti. 40 kronor, barn gratis i vuxet sällskap.
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FREDAG

Midsommar i Farhult

MÅNDAG

Sommarkyrka

Var: Festplatsen
När: 14.00
Midsommarstången kläs torsdagen den 21 juni
klockan 18. Välkommen att hjälpa till. Tag gärna
med blommor.

Var: Väsby kyrka
När: 13–16
Väsby kyrka håller öppet för besökare 25 juni–
8 juli. Utställning av konstnären Eva Söderström.
Öppet vardagar 13–16, lördag–söndag 13–17.

24 avÖppen
visning
Bräcke Mölla
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SÖNDAG

Var: Mellan Nyhamnsläge och Krapperup
När: 11–17
Kullens Hembygdsförening maler mjöl i sin mölla. Se på den finurliga tekniken, fika och njut av
utsikten. Kaffeservering. Fri entré.

ONSDAG

Konsert

Var: Mölle kapell, Kullabergsvägen, Mölle
När: 20.00
Svensk nationalromantik med bland annat
Drömmarne av Adolf Fredrik Lundblad.
Brunnby Kyrkokör under ledning av
Agneta Weber Sjöholm.

PETERS GOLF
på Höganäs GK!

Bli medlem och gå kursen
"Grönt kort"
för endast 4500:-

VÅRA TJÄNSTER – ERA FÖRTJÄNSTER

FOTO: BRITT-MARI OLSSON

Var: Mjöhults IP
När: 13:30–16:30
Midsommarfirande med kaffeservering, lotteri,
chokladhjul och lekar, med mera.

med Peters Golf
& Höganäs Golfklubb 2018

Hela södra Sverige är
vår arbetsplats

te ha fel
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ster på avlopp
– vi är speciali
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GRÖNTKORTERBJUDANDE

Välkommen att
kontakta
oss för mer
information.

22/6: Midsommarfirande i Jonstorp.

FOTO: ANN RICHARDSSON

Välkomna att höra av Er
till Peters Golf,
Peter Ohlsson
tel. 0709 – 20 75 35
eller mejl.
peter.ohlsson@pgasweden.com.
Besök även vår hemsida
www.hoganasgk.se för mer info!

