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Förutom Lions vill vi också 
tacka Ukulelegruppen Fyra 
strängar i rött och lila för 
deras fantastiska underhåll-
ning. Det spelades vårsånger 
och andra kända visor, så att 
vi kunde sjunga med.

Det bjöds på smörgåstårta, 

glasstårtor och kladdkaka, 
men även en jättegod uku-
lelekaka som Carina Wendt 
bakat till oss på Trollevik.

Vi i personalen på Trol-
levik försöker följa de nya 
arbetssätt och riktlinjer som 
inriktar sig på att ge varje 

enskild individ personlig 
omvårdnad och stimulans, vi 
tar tillvara på vad personen 
vill och kan göra. Det behö-
ver inte vara så stora aktivite-
ter utan kan vara att ge av vår 
tid när de boende behöver 
den.

Nu på fredag ska vi ha 
mini-spa för de boende, 
a n s i k t s b e h a n d l i n g a r , 
fot-, hand- nackmassage 
samt smoothies erbjuds. Det 
blir nog många glada skratt 
när vi sitter med jordgubbs-
mask i ansiktet och gurka på 
ögonen.

Carina Wallström 

Fyra strängar i rött och lila spelade på Trolleviks vårfest
– Möjliggjordes tack vare Lions

Ukulelegruppen Fyra strängar i rött och lila underhöll på Trolleviks vårfest.

NÖDINGE. Det var många ansikten som lyste upp 
när tio kvinnor i stora röda hattar började spela 
och sjunga i onsdags i Nödinge.

Trolleviks äldreboende har haft sin traditionella 
vårfest för de boende, deras anhöriga och perso-
nal.

I år fick vi möjlighet att ordna med underhåll-
ning tack vare Lions generösa bidrag.

NÖDINGE. 650 jublande 
ungdomar tog emot 
artisten Daniel Adams-
Ray i Ale gymnasium 
på valborgsmässoafto-
nen.

Artisten själv hade 
inte tid att offra en 
kvart för att skriva 
autografer till fansen, 
han försvann som 
gubben i lådan...

– Tyvärr får vi väl 
börja med att skriva in 
det i kontrakten, det 
har inte behövts tidi-
gare. Att svika fansen 
är det ju bara han som 
förlorar på, konsta-
terade en trots allt 
mycket nöjd arrangör, 
Vaknas Thomas Berg-
gren.

Det blev lite smolk i glädje-
bägaren när Daniel Adams-
Ray svarade att han inte 
orkade komma till den pla-
nerade signeringen efter kon-
serten. Bättre var det innan 
när Ale gymnasiums sport-
hall gungade i takt med hit-
låten ”Gubben i lådan” som 
avslutade en 40 minuter lång 
spelning.

– Ett stort tack till alla 

er ungdomar som hjälpt till 
med att skapa detta föredöm-
liga arrangemang på Valborg 
och vi vill också bocka för de 
unga musiker som spelat före 
oss på scenen ikväll. Fortsät-
ter de så blir vi arbetslösa i 
framtiden, utbrast Daniel 
Adams-Ray.

Det var ett fyrverkeri av 
musik som avfyrades i Ale 
gymnasium. Band av bästa 
kvalitet avlöste varandra. 
Det började till och med 
redan utanför entrén där ett 
av huvudbanden, The Cloud, 
gav en tidig provsmak på vad 
som komma skulle. På scen 
fanns sedan samtliga vinna-
re av Alerocken, däribland 
Walking Disorder. Eta-
blerade Bulletsproof Veins 
hann också spela innan en 
större omriggning fick ske 
för att lämna plats för Daniel 
Adams-Ray som inte gjorde 
någon besviken så länge han 
uppträdde.

Rockade fett
Rent musikaliskt är frågan 
om The Cloud trots allt 
inte tog priset. Med Daniel 
Adams-Ray som ”förband” 
kom Alebandet ut och rock-
ade minst sagt fett. Deras nya 
skiva släpps inom en månad 
och av det vi fick höra på lör-
dagskvällen är omvärlden att 
gratulera. Gruppen har hittat 
ett eget sound som påminner 
om Beatles. Energin, nytän-
ket och glädjen på scen är 
smittsam. Miniorkestern som 
The Cloud nu utgör med sex 
bandmedlemmar levererar 
tunggung på ett sätt som få 
andra. Med några års rutin 
kommer detta gäng snart vara 
redo för de större arenorna.

Festivalborgsfirandet blev 
för övrigt en fullträff. Sats-
ningen på ett positivt och 
attraktivt drogfritt arrange-
mang gav även detta år önsk-
värd effekt. Skadegörelse, 
våld och ungdomsfylla ute-
blev helt i Ale denna kväll 

som på många andra håll upp-
levdes som stökig och bråkig.

– Vi har hittat ett kon-
cept som både lockar och 
engagerar ungdomar. När-
mare 80 killar och tjejer har 
jobbat med arrangemanget 
under ett antal månader. Det 
är också värdefullt. När det 
dessutom leder till att vi får 

en lugn kväll i övriga Ale finns 
det bara gott att säga, summe-
rade Thomas Berggren.

Den spännande utlott-
ningen av en företagsspons-
rad scooter fick en oväntad 
upplösning. Vinnaren var 
nämligen inte på plats. Han 
var från Partille och hade åkt 
hem lite tidigare för att hinna 

med i kollektivtrafiken. Priset 
får avhämtas i veckan istället.

Besökarna gav discjock-
eyn Rami mängder av plus 
för en varierad och pulslad-

dad musik till dansgolvet.
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Stefan Lindström, en av få 
som kan spela rock på fiol.

Daniel Adams-Ray höjde temperaturen i sporthallen.

The Cloud bättre än någonsin.

"Hej, du har vunnit en scooter!" Felicia Eidenby och Valmire 
Huskay, föreningen Löftet, ringde upp och gratulerade vin-
naren.

Det slog gnistor om Bulletproof Veins som stortrivdes på 
scenen.
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