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NÖDINGE. En naturstig 
har anlagts vid bäcken 
som löper parallellt med 
Nödingeskolan.

I måndags morse var 
det klappat och klart 
för invigning.

– Jag skulle vilja kalla 
detta ett fantastiskt 
uteklassrum, sade 
rektor Jonas Askne när 
han klippte det blågula 
bandet.

Nödingeskolan hade hissat 
Grön Flagg när invigningen 
av naturstigen skulle ske. 

– För att behålla Grön 
Flagg krävs det att man gör 
något nytt miljöinriktat 
arbete på skolan varje år. Na-
turstigen är ett exempel på 
det, säger Karin Johansson,
miljöansvarig på Nödinge-
skolan.

En oas vid bäcken
Naturstigen som sträcker sig 
längs med bäcken från Kyrk-

byskolan och bort mot gym-
nasiet, är en oas på nära håll.

– Stigen är berikad med 
en rad olika trädarter. Vi har 
upprättat skyltar med fak-
tatext om arterna, men tyvärr 
har dessa redan varit utsatta 
för skadegörelse. Vi har dock 
gjort nya och hoppas att de ska 

få vara ifred, säger Karin Jo-
hansson.

Utbildningssyfte
Naturstigen är tänkt att an-
vändas i utbildningssyfte för 
samtliga årskurser på skolan.

– Vi har en unik möjlig-
het som vi måste ta tillvara 

på. Naturstigen kommer att 
vara en resurs i skolarbetet, 
ingen tvekan om det, avslu-

tar Nödingeskolans rektor-
Jonas Askne.

Nödingeskolan invigde naturstig

PÅ NÖDINGESKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

I måndags invigdes en naturstig som Nödingeskolan kommer 
att ansvara för. Rektor Jonas Askne hade fått äran att klippa 
det blågula bandet.

I samband med invigningsfirandet bjöds alla elever på glass. Här ses några av barnen tillsam-
mans med Karin Johansson, miljöansvarig på Nödingeskolan.

SURTE. Trädgårdens 
dag på Surte Glas-
bruksmuseum har blivit 
trädgårdsälskare i Ales 
viktigaste mötesplats. 

I lördags kryddades 
utbytet av plantor och 
snack om växter med 
den traditionella kanin-
hoppningen och vacker 
körsång. 

I år fick man dess-
utom besök av ett gäng 
kvinnor i röda hattar.

I lördags var det åter 
dags för en dag i trädgår-
dens tecken på Surte glas-
bruksmuseum. Många hade 
kommit för att byta plantor 
och kunskaper. Bland besö-
karna syntes tretton kvinnor 
från den världsomspännande 
föreningen Red Hat Society. 
Över hela världen finns grup-
per av kvinnor som klär sig i 
lila kläder, röda hattar, träffas 
och gör – ingenting.

– Det här är ingen femi-
niströrelse, påpekar Carina
Wendt Andersson som är 
ledare för Ale-kvinnorna som 
kallar sig Rhapsody in Red. 

– Tanken är att vi kvinnor 
ska ha roligt i livet efter att 
vi har gjort allt, familj, jobb 
och så vidare. Vi var den första 
Red hat-gruppen i Sverige, 
fortsätter hon. 

Red Hat Society starta-

des i USA på 80-talet och 
idag finns tusentals grupper 
över hela världen. Rhapso-
dy in Red har funnits i några 
år. Gruppen träffas och besö-
ker ofta kulturella evenemang 
men det går lika bra att bara 
sätta sig på ett kafé och prata. 
Det är därför Red Hat Socie-
ty säger att de inte gör någon-
ting när de träffas, det viktiga 
är att kvinnorna träffas.

– När jag hörde talas om 
Red Hat så kände jag bara 
woosch, berättar Carina och 
gör en svepande rörelse över 
huvudet. Det här var något 
för mig. Föreningen är ett 
sätt för kvinnor över 50 att 
komma ut. Vi hjälps åt och 
använder empati, det som vi 
kvinnor är så bra på.

Kvinnor 50 +
Föreningen har två riktlinjer: 
För att vara med ska man vara 
kvinna och över 50 år. Därtill 
ska Red Hat-grupperna följa 
en klädkod. Röd hat och lila 
kläder. Kläderna visar samhö-
righet men är också ett sätt att 
signalera att man som kvinna 
efter 50 också vill vara med 
och synas och höras i sam-
hället.

– Jag har alltid varit förtjust 

i hattar, säger Carina Wendt 
Andersson. På fotografi-
er från min barndom bär jag 
hatt, alla kvinnor hade hatt på 
mitt bröllop och på mitt 50-
årskalas. Därför passade detta 
mig så bra.

Men hon menar att svens-
ka kvinnor har lite svårt att 
bära hatt eftersom man syns 
och sticker ut så mycket. Just 
därför är klädreglerna så vik-
tiga. Man ska våga synas och 
ta för sig. I USA broderar Red 
Hat-grupperna ut sina kläder 
mycket med dekorationer, 
plymer i hattarna, paljetter 
och pärlor. Att det inte är så 
smakfullt har en poäng i sam-
manhanget. Våga gör vad du 
vill och fall inte in i ledet.

– Våra kläder, lila och rött, 
passar inte så bra ihop. Men 
när vi samlas så gör de det 
ändå.

Positiva reaktioner
När Rhapsody in Red träffa-
des på Trädgårdens dag gick 
det inte att undgå de röda hat-
tarna.

– Vi får bara positiva reak-
tioner, säger Carina. Folk blir 
glada när de ser oss.

Gruppen passade på att ta 
en hembakad fika på Lisas 

kafé och strosade sedan runt 
bland aktiviteterna. Kanin-
hoppning, tovning och bro-
deri ackompanjerades av kör-
sång och Skepplanda blåsor-
kester Larmet. Under dagen 

fick man också besök av Bertil
Ström som gav en föreläs-
ning om vattnets viktiga roll 
för växter med anledning av 
Linnés 300-årsjubileum.

Röd hattparad på Trädgårdens dag

Dagen fokuserar inte bara på växter. Musik är viktigt också. 
Kören Yooghurt bjöd på sånger under ledning av Johanna 
Forsberg.

The red hat society är en världsomspännande rörelse där kvinnor träffas och gör ingenting. 
Den röda hatten och lila klädseln är förenande men symboliserar också att medelålders kvin-
nor ska våga göra som de vill, synas och höras.

Barbro och Holger Johannes-
son från Surte köpte plantor 
under Trädgårdens dag.

I TRÄDGÅRDEN
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