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Jubileumsfirandet för Ale Be-
söksverksamhet hölls i Smyr-
nakyrkans lokaler i centra-
la Älvängen. Tre långbord 

hade dukats upp för den ge-
mensamma supén som avnjöts 
under gemytliga former. Att 80 
medlemmar av totalt 122 hade 

tackat ja till inbjudan får be-
tecknas som mycket god upp-
slutning.

– Det arbete som ni gör, 
handledare och medarbetare, 
är en enormt stor vinst för Ale 
kommun. Då tänker jag inte på 
den ekonomiska vinsten utan 
den mänskliga vinsten. Det 
är ett mervärde att få bo i en 
kommun med så mycket med-
mänsklighet. Medmänsklighet 
är den i särklass bästa egenskap 
en människa kan ha, sade Inga-
Britt i sitt hyllningstal till mid-
dagsgästerna.

Inga-Britt Karlbom, som 
tog över ordförandeklubban 
efter Kurt Nilsson för ett halvår 
sedan, passade också på att 
sprida rosor över Ale Besöks-
verksamhets grundare, Greta 
och Börje Börjesson.

– Det var dom som tog initi-
ativet till att starta den här fina 
rörelsen som betyder så oer-
hört mycket för väldigt många 
människor i vår kommun. En-
samma får hjälp att komma ut 
på promenader, handla och allt 
vad som tänkas kan.

– Jag börjar mer och mer 
inse vilken resurs ni utgör. Ät, 
prata och trivs tillsammans, 
sade Inga-Britt Karlbom.

En frivilligkontakt är en 
person som frivilligt och utan 
ersättning, på olika sätt vill 
göra något för en medmännis-
ka. Frivilligkontakten får inte 
betalt för sina insatser, men får 
ersättning för resekostnader 
och utlägg.

20 år med besöksverksamhet
I onsdags eftermiddag firade Ale Besöksverksamhet 20-årsjubileum. 80 personer kom för 
att ta del av festligheterna i Smyrnakyrkans lokaler.
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Anders Lindberg avslu-
tar hösten på Repslagarmu-
seet med en spännande ut-
ställning  
Green Wooodworking  – 
konsten att slöjda i färskt trä. 
Utan maskinverktyg trollar 
han fram undersköna träfö-
remål alltifrån otroligt vackra 
stolar till smycken och köks-
redskap.

På ett fantasifullt sätt har 
han förnyat den gamla tra-
ditionen att gå ut i skogen 
och välja en trästam som han 
sedan klyver längs med fiber-
riktningen, vilket gör alla fö-
remålen starka och mycket 
hållbara. Inspirationen har 
han hämtat från hembygds-
gårdar och museer runt om 
i Sverige, men han har också 
gjort längre vistelser i USA, 
England och Irland.

Anders menar ”att den 
skapande processen ger 

mening och självkänsla, 
och med kreativiteten får 
man lättare att lära och förstå 
även teoretiska problem 
och resonemang. Förmågan 
att skapa med händerna är 
djupt rotad inom oss”.

Anders Lindberg är en er-
faren konsthantverkare och 
författare som har studerat 
och undervisat i trähantverk i 
många år.

• Han är utbildad trä-
snickeri och har sedan gått 
kurser i bland annat Irland 
och USA,  där man har kvar 
den gamla traditionen Green 
woodworking.

• Gick hemslöjdsutbild-
ning och har sedan också ar-
betat med olika projekt inom 
hemslöjdsrörelsen i Sverige, 
bland annat som konsulent 
på Gotland.

• Har en verkstad på Kvi-
berg i Göteborg och arbetar 

också med materialet på sitt 
Torp utanför Alingsås.

• Här i Ale kommun har 
Anders jobbat som kursledare 
i Vikingabyn

• Anders skriver just nu 
på sin andra bok om Green 
Woodworking. 

• Han tillverkar också 
träprodukter till försälj-
ning och har just nu en stor 
beställning av handgjorda 
stolar.

På vernissagedagen är 
Anders Lindberg närvarande 
och kan svara på frågor om 
material och teknik. Under 
vår julmarknad den 29 no-
vember är Anders här och 
visar hur det går till att slöjda 
i färskt trä. Utställning-
en invigs av Tore Berghamn, 
vice ordförande i Utbild-
nings- och kulturnämnden.
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Träföremål på museet

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Tenerife - Hotel Canarife Palace 
4-stjärnigt i charmiga Puerto de la Cruz i högklassigt dubbelrum med all in-
clusive och ett inbjudande poolområde. Rabatt upp till 3100:- (jmf ord.pris)

9+16+23+30 nov  - 1 vecka    5995:-
Gäller del i dubbelrum med all inclusive.
Tillägg för superiorrum 300:-/person

Älvängen  | 0303 74 80 40
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Välkommen till din 

Matbutik!

Just nu

Julskinka
Moab. Ursprung Sverige.

3990
Handla för minst 300:- 

och du får köpa en fryst 
julskinka för 39:90/kg. 

Begränsat parti. Först till kvarn...

/kg

Just nu

Lösgodis

44999090/kg/kg

Just nu

Kassler
Bit ca 600 g.

66999090/kg/kg

Erbjudanderna gäller t.o.m. 2/11 2008. Reservation för slutförsäljning.

ÄLVÄNGEN. Medmänsklighet är deras gemen-
samma nämnare.

I onsdags samlades ett 80-tal medarbetare 
inom Ale Besöksverksamhet för att fira förening-
ens 20-årsjubileum.

– Ni gör ett fantastiskt arbete och det hopas att 
jag ni känner, sade ordföranden Inga-Britt Karl-
bom när hon hälsade välkommen.


