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Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, invigde 
i söndags sin utställning ”Refractions” på Glasbruksmu-
seet i Surte. Utställningen pågår till och med den 29 no-
vember och omfattar tre olika discipliner – smyckeskonst, 
textil och keramik.

– Det är en utställning som har internationell prägel. 
Konstnärer från nio olika länder deltar. Själv represente-
rar jag tekniken keramik och i min grupp har jag sällskap 
av kamrater från bland annat Japan, Thailand och Ungern, 
säger Karin Mååg (bilden).

Det är andra året som Glasbruksmuseet står som värd 
för HDK:s samlingsutställning.

– En fantastiskt inspirerande lokal, avslutar Karin Mååg.

Foto: Jonas Andersson

HDK ställer ut på 
Glasbruksmuseet

Det är inte utan att 
man börjar undra 
när fyra opposi-

tionsledare skriver under en 
önskan för något som redan 
finns. Har inte någon av 
dessa fyra personer besökt 
något av biblioteken i kom-
munen de senaste åren? 
Visserligen har öppet tider-
na förändrats till det sämre 

men vi ”vanliga” männis-
kor lyckas med ett besök till 
bibban emellanåt.

Hade någon av dessa per-
soner tagit sig tid att kon-
trollera hade de upptäckt att 
denna service redan finns.

Är detta verkligen perso-
ner vi valt för att ge oss en 
bättre framtid?

Eva Kambiti

Angående insändaren om 
”Boken kommer!”

BARNBOKENS DAGBARNBOKENS DAG
Ale bibliotek NödingeAle bibliotek Nödinge

Lördag 14 november kl 11-14Lördag 14 november kl 11-14

KOM GÄRNA UTKLÄDD!

KOM GÄRNA UTKLÄDD!

TEMA RYMDENTEMA RYMDEN
I BIBLIOTEKET:I BIBLIOTEKET:
Sagostunder kl 11.30 och 12.30Sagostunder kl 11.30 och 12.30
BokfiskedammBokfi skedamm
Kulturskolan spelar kl 13.00Kulturskolan spelar kl 13.00
Försäljning av rymdfikaFörsäljning av rymdfi ka
PysselPyssel
TipspromenadTipspromenad
BarnboksförsäljningBarnboksförsäljning

I TEATERN:I TEATERN:
Bokens hemlighet ,Bokens hemlighet ,
Skuggteater för de minstaSkuggteater för de minsta 
på Teatern i Nödingepå Teatern i Nödinge
Tid: kl 14.00Tid: kl 14.00
Biljettpris 50 krBiljettpris 50 kr
Förköp av biljetter: Ale BibliotekFörköp av biljetter: Ale Bibliotek

Erika Rask
Leg. veterinär

Lotta Ericsson
Djursjukvårdare

ALE DJURKLINIK SMÅDJUR
i Nödinge tel 0303-33 59 70

KASTRATIONS-KASTRATIONS-
KAMPANJ!KAMPANJ!

Vid kastration av HANHUND under november 
månad ger vi 10% rabatt på kastrationspriset 
samt skickar med 1 kg foder från:
(Totalt värde 399-449 kr)

Det var kyligt, ner 
mot noll grader 
och frostvarning 

hade utfärdats. Älvdansen 
från Grönån kom smygan-
de emot mig där jag, efter 
att ha sluntit på hal gräsmat-
ta låg fastklämd emellan min 
stentrappa och ett bastant 
blomterställ. Jag kunde inte 
röra mig! Min arm hängde 
lös och ledig. (Benet emel-
lan armbåge och axel var av-
slaget, fick jag reda på efter 
röntgen) Rädsla och smärta 
gav mig en svart tanke, 
att få ligga i mörker och 
kyla kändes inte lockande. 
För tillfället var jag ensam 
hemma, ingen saknade mig. 
Så varför skulle jag gå ut 
med väv till frostkänsliga 
växter precis i kväll?

Ljuvlighetens ljuvlighet, 
jag hade ju mitt larm på vän-
ster arm, så efter svår smärta 
kunde jag trycka. Tiden av 
väntan kändes lång, men 
så dök de upp, två effektiva 
flickor som gick in och 
hämtade en pläd. Jag frös 
så mycket, men det var väl 
turbulensen. 

Ambulans blev beställd 
och snart kom den, tyst tyst 
och sakta över gräsmattan. 
Den som ej varit med om 
liknande kan inte föreställa 
sig den härliga känslan som 
infann sig när två så vänliga 
rara och goa män talade om 
att jag inte skulle vara orolig. 
”När du ligger i ambulansen 
vet du inte hur du kom dit”! 
Det var sanna ord! Jag vak-

nade vid en svag gungning. 
Jag såg lite dimma, någon 
satt bredvid mig som jag frå-
gade om jag fick hålla i hans 
tumme och fick till svar: Om 
den finns kvar. 

Tankar kom och gick och 
var så svåra att hålla kvar. 
Men jag trodde att ambu-
lansföraren satt vingar på 
sin bil, ett mjukt gungande, 
ingen sten, ingen inbroms-
ning, inga gupp. Den lugna 
fina känslan som kom med 
dessa två härliga pojkar går 
ej att beskriva. Jag förstår 
ju att deras utbildning är 
svår och sträng men den 
empati och omvårdnad som 
de skänkte en äldre skadad 
kvinna, den kom från dom 
själva. Dessa två hade gjort 
skön konst av ett svårt yrke. 
Det är inte lätt att finna 
ord av tacksamhet som inte 
är svulstiga men så stora 
som behövs. Ty när vi var 
framme vid Kungälvs sjuk-
hus försvann de så fort och 
det är inte så lätt att vara 

verbal i mitt tillstånd. På 
sjukhuset väntade min fina 
älskade dotter som alltid är 
på plats och som gör mig så 
glad. 

Ja, till Er två värdefulla 
ambulansmän vill jag säga 
ett varmt och innerligt tack. 
Det blev ingen skräckfärd 
till en ättestupa , nej det 
blev en lustfyllt resa till 
Kungälvs lilla lugna sjukhus. 
Jag önskar Er allt gott och 
sänder mina tillgivna häls-
ningar

Ps. Det har nu gått 5 månader varav 
3 veckor på sjukhus och 3 veckors 
rehabilitering och jag har fortfarande 
mycket värk. Men nu vänder jag mig 
till Skepplanda vårdcentral som så 
många gånger förr och får all den 
hjälp jag behöver. Jag är privilegie-
rad och jag vet om det. Ale är min 
kommun nu och jag längtar inte till-
baka till Göteborg. Ds. 

Marianne Åberg
Hålanda

Kristdemokraternas politik för äldre handlar 
om medmänsklighet. Vi ser dig som äldre som 
en ovärderlig kraft som byggt vårt samhälle. 
Därför har Kristdemokraterna drivit fram 
skattelättnader för alla pensionärer, 
stärkt bostadstilläggen och ökat kvaliteten 
i äldreomsorgen.

Kristdemokraterna fortsätter ta strid 
för äldre människors trygghet.

Du är värd respekt

www.kristdemokraterna.se

En sällsam ambulansresa genom Ale kommun 


