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Grattis till vinnarna i
”ElvisKrysset”
Biljetter till Elvisparken 
16 augusti är på väg...

Gerd Hagman Nödinge
Lennart Svensson Älvängen
Evy Sahlen Västerlanda
Käthe Johansson Älvängen
Robin Thomsen Alafors
Björn Nilsson Alafors
Inger Johansson Lilla Edet
Elsa Hansson Nödinge
Elisabeth Eckstrand Lödöse

STARRKÄRR. En gul sol 
på en klarblå himmel.

Så vackert var det 
när den svenska natio-
naldagen firades på 
traditionsenligt vis i 
Prästalund.

Högtidstal hölls av 
Shadrach Odhiambo 
och fanor delades ut 
till Ahlafors Fria Skola 
samt Kulturföreningen 
Bruksongar.

Strålande solsken och hög-
sommartemperatur. Inram-
ningen var magnifik när Sve-
riges nationaldag firades på 
Prästalunds hembygdsgård i 
Starrkärr.

– Det är nästan i var-
maste laget, men hellre det 
än den kyla som vi upplevde 
för några år sedan och som 
gjorde att spelmännen höll 
på att förfrysa fingrarna, sade 
Hugo Wallberg när han väl-
komnade besökarna.

Hugo Wallberg är ordfö-
rande i Föreningen Natio-
naldagens firande i Ale, som 
är en ideell förening utan 
ekonomiska bidrag. Wallberg 
uppmanade därför besökarna 
att köpa fika och lotter så 
att nationaldagsfirandet kan 
fortleva i fagra Prästalund.

Fanborgens marsch gick 
i vanlig ordning från Starr-
kärrs kyrka. Väl framme vid 
hembygdsgården hissades 
den svenska fanan och sam-

tidigt intog Shadrach Odhi-
ambo scenen för att hålla tal. 
Schadrach kom till Sverige 
från Uganda 1976, och blev 
den första utomeuropé att 
tävla för det blågula landsla-
get i boxning vid OS 1980. 
Två år senare tog han brons 
vid VM i München.

– Idrotten förbrödrar och 
det var boxningen som gjorde 
mig accepterad, förklarade 
Odhiambo som manade till 
förbrödring människor och 
folkslag emellan.

Två fanor delades ut 
denna ljuvliga eftermiddag, 
till Ahlafors Fria Skola och 
Bruksongar från Surte.

Blåsorkestern Larmet, 
Starrkärrs folkdanslag, Kära 

Nå´n-kören och spelmansla-
get Livslust svarade för musik 
och dansunderhållning.
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SVERIGES NATIONALDAG
Den 6 juni är en märkesdag för 
Sverige. Just den dagen har för 
landet avgörande händelser 
inträffat. Det var den 6 juni 1523 
som Gustav Vasa valdes till Sveriges 
konung. Därmed blev Sverige ett 
självständigt land och den nordiska 
unionen upphörde. Nära tre hundra 
år senare – den 6 juni 1809 – fick 
Sverige en ny regeringsform 
som bland annat fastslog vissa 
medborgerliga rättigheter som 
samvetsfrihet, tryckfrihet och 
säkerhet till person och egendom.
Den svenska flaggan är symbolen 
för vår frihet. Den blågula flaggan 
har anor sedan Gustav Vasas tid. 

Flaggans mönster hämtades från 
den danska ”Dannebrogen”, men 
färgerna från vårt eget riksvapen, 
tre gyllene kronor i blått fält.
Sedan 1916 har vi firat den 6 juni 
som Svenska flaggans dag. Från 
och med 1983 är den 6 juni Sveriges 
nationaldag.
Du gamla, du fria, den svenska 
nationalsången, är knappt 150 år. 
Ursprungligen började den med 
orden Du gamla du friska… Richard 
Dybeck, folkminnesforskare och 
visdiktare skrev texten till en 
folkmelodi från Västmanland. Vid 
sekelskiftet lanserades den som 
patriotisk folksång.

Hugo Wallberg, ordförande i Föreningen Na-
tionaldagens firande i Ale.

Fanborgen på väg mot Prästalund.

Henry Eklund.
Shadrach Odhiambo höll högtidstalet vid 
årets nationaldagsfirande i Starrkärr.

Starrkärrs folkdanslag underhöll i ett sommarfagert Prästa-
lund.

NÖDINGE. Hur ska man 
få det att nappa på 
sjön?

Fiskeklubben King 
Salmon Nordfish har 
just nu en fiskeskola 
där ungdomar kan få 
tips och råd i ämnet.

Intresset är stort och 
de inledande träffarna 
har lockat ett 25-tal 
pojkar och flickor.

Fiskeskolan som King Salmon 
Nordfish arrangerar vänder 
sig till ungdomar i hela Ale 

kommun. De tre inledande 
sammankomsterna har ägt 
rum vid Vimmersjön.

– Vi har två gånger kvar 
och då kommer vi att hålla 
till i älven i Nödinge båt-
hamn, säger Paul Säihke 
som ansvarar för fiskeskolan 
tillsammans med Bengt Pet-
tersson och Berry Karl-
bom.

– Vi varvar teori med prak-
tiska övningar. Vi försöker ge 
deltagarna så många goda råd 
som möjligt vad det gäller 
mete och bottenmete. Efter 
en timmes fiskande brukar vi 

ha korvgrillning, säger Paul 
Säihke.

Varför fiskeskola?
– Vi vet att det finns ett 

stort fiskeintresse i kommu-
nen, men problemet har varit 
att få igång ungdomsverk-
samheten. Förhoppningsvis 
kan vi locka några killar och 
tjejer att gå med i klubben 
och bli delaktiga i det fiske-
vårdsarbete som görs, avslu-
tar Paul Säihke.
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Fanny Stjärnfjord, 7 år och från Nödinge, är en av deltagar-
na i King Salmon Nordfish fiskeskola. Här visar hon stolt upp 
sin fångst.

Foto: Bertil Carlson

Det har blivit en mycket 
lyckad start på fiskeskolan i 
Nödinge. Ett 25-tal ungdo-
mar har samlats på bryggan 
vid Vimmersjön. 
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