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STARRKÄRR. Hugo 
Wallberg är sällan vän 
av de stora orden, men 
i onsdags var han det.

– Vilken under-
bar nationaldag. Det 
är det bästa firandet 
vi haft i Prästalund – 
någonsin.

Föreningen för 
Nationaldagens 
firande i Ale hade all 
anledning att ta i.
Strålande solsken, en grönskande 
hembygdsgård och inte mindre än 
400 besökare. Det var inte svårt att 
förstå att den hårt kämpande intres-
seföreningen för nationaldagens 
firande i Ale var nöjd.

Årets huvudtalare var förra årets 
kulturstipendiat, Johan Dahlbäck, 
och även han hyllade nationalda-
gens firande.

Du kan läsa och titta på bilder 
från firandet i fagra Prästalund i 
veckans tidning.
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Lotterier är ett av många 
nöjen i Prästalund.

Historiens bästa 
nationaldag i 
Prästalund

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 
parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Fredag 10-16 Lördag 10-14

...anledningar att välja en 
Resårmadrass från oss!
•MASSIVT TRÄ•KRAFTIGA SPIRAL-

FJÄDRAR•100% RENT LIN•100% ÄKTA 
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SexSex

Vi har fl yttat till nya, 
större lokaler.

Du hittar oss på
Göteborgsvägen 80 Älvängen
(F.d. Björns kontorsservice)

0303-74 62 50

Ett bra bilköp ger pengar
 över till semestern

Vid E20 Alingsås 0322-67 07 90
Öppet: Måndag-fredag 9-18

www.brlarssonsbil.se

Grönnäs 0303-33 61 20
Öppet: Måndag-fredag 9-18

Välkommen in och 
provkör nya Chevrolet hos

”Ting i andra hand”

Smyrnakyrkan, Älvängen
Göteborgsvägen 95
Tel. 0303-74 61 80

Lördag 16  juni
STOR MÖBELREA

50%
PÅ ALLT

Nu stänger vi för säsongen.
Öppnar åter 25 augusti

+
Hålstensvägen 6, Älvängen • www.inlaggsmakaren.se

Hos mig får du snabbt hjälp!
Individuellt tillverkade inlägg för just dina fötter!

Ring för att boka din besökstid

0303-74 61 47

Trött på att vänta?

Vid Ljuda Os nr 14
– Martin Rossings verk är nu en klassiker

LÖDÖSE. I lördags var 
det premiär igen – för 
fjortonde gången.

Medeltidsspelet, Vid 
Ljuda Os, som spelas 
på utomhusscenen vid 
Lödöse museum är en 
klassiker som tål hur 
många repriser som 
helst.

Ensemblen på 75 
personer bjuder på 
komplett underhållning, 
men också ett stycke 
historiaundervisning.

Han får säga vad han vill, ma-
nusförfattaren och regissören 
Martin Rossing, men inte 
kunde han väl någonsin tro att 
hans medeltidsspel på Ljuda-
borg skulle spelas i fjorton år?
Ensemblen är förvisso förnyad 
på sina håll och många har bytt 
roller. Det gör att spelet alltid 
får en ny framtoning. Hur man 
tolkar en roll varierar nämligen 
kraftigt.

Vid Ljuda Os försöker ge 
en bild av hur livet kunde sett 
ut på platsen för si sådär 700 
år sedan. Det sker med sång, 
musik, eld, hycklare, humor, 
dramatik och fantasi.

Vädret är betydelsefullt 
vid utomhusteater och på den 
punkten var det succé.
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Vid Ljuda Os, det populära medeltidsspelet på utomhusscenen Ljudaborg vid Lödöse museum, är återigen igång. Tio före-
ställningar blir det i år. Lagom till premiären kom också värmen, vilket fått publiken att stortrivas på läktaren. Succén är ett 
faktum och Martin Rossings klassiker får säkert fira 15 år 2008.
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