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Program

Alla välkomna att fira

Sveriges Nationaldag 2011
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka
 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård
 Fanborgen formeras, flaggan hissas
 Tal av UEFA-delegat Gerhard Sager

 • Utdelning av flagga

 • Fanborgen upplöses

 • Blåsorkestern ”Larmet”

 • Underhållning av Stuffa-Stig med Älvorna

 • Kvartetten Claes Änglar

 • Folkmusikgruppen ALEGATO

Fri entré - servering - lotterier
Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6 Juni

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som 
som önskar stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som 
medlem. Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.

Ni som tidigare har erhållit fanor 
ser vi gärna delta i fantåget.

SURTE. För fjärde året i rad anordnar Bruks-
ongar och Odlaklubben Väst trädgårdsmark-
nad och Bruksongars dag på Glasbruksmu-
seet i Surte. Lördagen den 21 maj hoppas 
vi på soligt väder, precis som vanligt när vi 
slår upp portarna. Bruksongar håller museet 
öppet med gratis entré och kaffeservering.

På parkeringen kan man sälja, köpa och 
byta växter samt annat som har med trädgård 
att göra. Utbudet är mycket varierat, rarite-
ter och ovanliga sorter blandas med de allra 
vanligaste trädgårdsväxterna. Det brukar 
finnas både perenner, sommarblommor, 
grönsaker och krukväxter. Allt till priser som 
alla har råd med.

Försäljarna som själva är trädgårdsentusi-
aster kommer gärna med råd och tips. Man 
kan också passa på att ta en lott och vinna 
ytterligare växter. Målet är att alla växter ska 
vara slut när marknaden stänger och plane-
ringen inför nästa års marknad startar.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Trädgårdsmarknad i 
Surte står för dörren

På lördag arrangeras trädgårdsmarknad i Surte för fjärde året i rad.
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G Ö T E B O R G – K I E L

*Priset gäller båtresa Göteborg–Kiel t/r med bil inkl frukost och 2-bäddshytt utan havsutsikt, vid 2 personer i hytten.  
  Totalpris 3710:-. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

Läs mer och boka på stenaline.se, 031-704 00 00 eller din lokala 
resebyrå. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

fr

GÖTEBORG–KIEL 

Weekend-special
 1855:-

Checka in på vårt fl ytande hotell och koppla av i trevligt sällskap 

samtidigt som vi kör dig till golfparadiset Tyskland. Ät gott och ta 

en shoppingtur. Sov gott och vakna utvilad, redo att välja bland 

Tysklands 650 golf banor. Du bokar själv ditt boende, många golf-

anläggningar har fi na erbjudanden. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

God natt i Göteborg, 
god morgon i paradiset.

per pers* 1/3–30/6 & 1/8–28/12

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Nu står sommarens dörr  
på glänt 

MUSIKGUDSTJÄNST 
i Hålanda kyrka 

söndag 22 maj kl 17.00 
Medverkande:  

Hålanda och Lödöse kyrkokörer 


