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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

KOLLANDA. På torsdag 
inleds årets Dragspels-
stämma på Skogsval-
len.

Den officiella invig-
ningen sker dock på 
fredagseftermiddagen.

– Vi hoppas på en 
stor tillströmning av 
besökare, säger värd-
paret Ingrid och Bengt 
Tilly.
Förberedelserna inför årets 
Dragspelsstämma har pågått 
sedan ett par månader till-

baka. Det har snickrats och 
donats inför det som komma 
skall.

– Det ska bli så trevligt. 
Fjolårets arrangemang blev 
en succé även om vi hade lite 
otur med vädret på lörda-
gen. Har vi tur så slipper vi 
regnmolnen i år, säger Bengt 
Tilly.

I fjol var det ett knappt 
60-tal husvagnar och hus-
bilar som tog Skogsvallens 
gräsmatta i anspråk. Det 
finns emellertid plats för fler.

– Det är inga som helst 
problem. Vi har gott om 
utrymme, betonar Bengt 
Tilly.

Förra året kom spelmän 
från olika delar av landet och 
det hördes musik från tidig 
morgon till sena kvällstim-
man.

– En underbar stämning 
som är svår att beskriva. Det 
ska upplevas, avslutar Ingrid 
Tilly.

JONAS ANDERSSON

Dragspelsstämma på Skogsvallen
Torsdag-lördag, 28-30 april, arrangeras årets Dragspelsstämma på Skogsvallen i Kollanda.

ALAFORS. På lördag blir 
det Valborgsfirande i 
Furulundsparken.

Det är en nygammal 
tradition som återupp-
tas.

– Valborg firades i 
Alafors under en lång 
följd av år, men det 
här konceptet är helt 
nytt, säger Marianne 
Andersson i arrangörs-
kommittén.

Solgården var träffpunkten 
för Ahlafors IF:s valborgs-
firande under ett antal år. 
Senare hölls traditionen vid 
liv med ett enklare arrang-
emang på gräsområdet vid 
Sjövallavägen.

– De senaste åren har det 
inte funnits något Valborgs-

firande alls i samhället. Detta 
är ett försök att starta en ny 
tradition, säger Marianne 
Andersson.

Arrangemanget är tänkt 
som en familjefest med sång, 
musik, fiskdamm, choklad-
hjul och lotterier. Serve-
ringen kommer att ha öppet 
under hela kvällen. Dess-
utom utlovas ponnyridning 
på parkeringen.

– Grindarna slås upp 
klockan halv sju och parken 
håller öppen fram till mid-
natt, förklarar Marianne.

Ett vårtal kommer att 
hållas av Ahlafors IF:s ord-
förande, Claes Berglund, 
som föregås av körsång och 
underhållning av PRO-poj-
karna.

– Vi hoppas på en trev-

lig kväll med fint väder och 
mycket folk, avslutar Mari-
anne Andersson.

JONAS ANDERSSON

Valborgsfirande i Furulundsparken

Ahlafors IF:s ordförande, 
Claes Berglund, kommer 
att hålla ett vårtal i sam-
band med det Valborgsfiran-
de som sker i Furulundspar-
ken på lördag.

Klass 2 rosa på Nödinge-
skolan har varit på Nordiska 
Akvarellmuseet. En dag med 
massor av social gemenskap 
och viktig lärdom. Man be-
sökte den danske konstnä-
ren Julie Nords fantastiska 
utställning och pratade om 
olika känslor som väcktes i 
oss när vi studerade hennes 
verk. Bilderna är både läs-
kiga och fina tyckte barnen. 
Att hon tycker om att måla 
flickor, ögon, kaniner, he-
likoptrar med mera kunde 
barnen tillsammans konsta-
tera. I verkstaden fick alla 
sedan måla i tusch och akva-
rell som är hennes främsta 
tekniker. Dagen avslutades 
med glass.

I skolan bearbeta-
des sedan besöket genom 

att fundera över vad glas-
sen kostat och hur mycket 
man fått tillbaka. Eleverna 
gjorde sedan en tankekar-
ta och funderade över vad 
vi fick lära oss om hennes 
liv när guiden berättade för 
oss. Utefter tankekartan 
fick sedan barnen göra be-
rättelser på datorerna kring 
hur de upplevt dagen. Det 
är viktigt att samla och re-
flektera över sina intryck. 
Sedan kunde man också 
söka på Julie Nord och ta 
fram någon av hennes bilder 
och infoga i dokumentet. 
Allt barnens arbete är do-
kumenterat utanför klass-
rummet. En allmän känsla 
bland barnen var: Vad fint 
det är, jag njuter när jag ser 
hur de står och läser varan-

dras alster.
En dag fylld av nyfiken-

het, engagemang, gemen-
skap, lust och fantasi,  många 
viktiga delar i det för barnen 
livslånga lärandet. 

❐❐❐

Nödingeskolan besökte Akvarellmuseet

Elever från Nödingesko-
lan klass 2 rosa under deras 
vistelse på Akvarellmuseet.


