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Rock n rollRock n rollrumble
Sommarens skönaste festival

FREDAGFREDAG 2828 AUGUSTIAUGUSTI
9 band/artister + DJ kl 19-019 band/artister + DJ kl 19-01

FÖRKÖP 100 KR • VID ENTRÉ 120 KR • 18 ÅR LEG • VÄLKOMNA • ARR. AHLAFORS IF

Hi-Fi HEROHi-Fi HERO
DORIS DISCOTHEQUEDORIS DISCOTHEQUE
BROSHAN.COMBROSHAN.COM
SJUKDOM REUNIONSJUKDOM REUNION
THOMAS & DAVIDTHOMAS & DAVID
SAHLIN SALVATIONSAHLIN SALVATION

FÖRKÖP HOS
Ica Nödinge/Älvängen/Alvhem

Netto Bohus 
Coop Surte 
Shell Nol

Fredagar & lördagar 
från kl 18.00

  Kom & 

bowla hos oss!

Nordmannatorget, Kungälv Tel 0303-163 45

För övriga evenemang och öppettider se vår hemsida www.nordmannabowling.se

Lördag 29 aug

Passa på att njuta av en bit mat och 
dryck i vår nyrenoverade restaurang

Trubadur-erbjudande
Nachotallrik + dryck 
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STARRKÄRR. Premiären 
blev lyckosam.

Hasselns Dag i 
Prästalund tilldrog sig 
ett stort intresse från 
allmänheten.

I ljuvlig sensommar-
värme kunde besökarna 
ta del av olika alster, 
tillverkade i det vackra 
träslaget.

Det var Västra Götalands 
hemslöjdskonsulenter som 
tillsammans med Studie-
förbundet Vuxenskolan och 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening som hade 
bjudit in till en inspirations-
dag helt i hasselbuskens 
tecken.

– Det är tack vare Eva 
Thorén som den här dagen 
har kommit till. Hon har varit 
på mig ett antal gånger och 
nu blev det verklighet, säger 
Inga-Britt Karlbom, ordfö-
rande i hembygdsförening-
en.

– Vi har en fantastisk fin 
hasselskog som gränsar till 
Prästalund. Det är roligt att 
se alla fina föremål som går 
att tillverka i just detta träslag, 
tillägger Inga-Britt.

Väderleken var den bästa 
tänkbara. Solen lyste starkt 
över hembygdsgården, som 
dagen till ära hade öppet alla 
byggnader inklusive smedjan 
där det var full aktivitet.

Många besökare impone-
rades över den trädgårdsslöjd 
som visades upp, allt från små 
söta möss till stolar och kom-
postbehållare.

– Hasseln är ett väldigt lätt 
material att arbeta med, för-
klarar Tord Andersson från 
Lödöse, en av de  hantverka-
re som fanns på plats i Starr-
kärr.

Tipspromenad, lotteri och 
musikunderhållning inrym-
des också i programutbudet. 
Serveringen höll öppen för fi-
kasugna gäster, där det bland 
annat gick att avnjuta den 
bästa av varmkorvar.

Hasselns Dag – en solskenshistoria
– Lyckat arrangemang i Prästalund

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eva Thorén, initiativtagare till Hasselns Dag i Prästalund, 
visar upp sina alster.

Tord Andersson från Lödöse 
fanns på plats i Prästalund 
för att visa sina färdigheter.


