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ÄLVÄNGEN. Kristdemo-
kraternas Vitsippspris 
delades i år ut för 15:e 
gången.

Stolt pristagare 2011 
blev Kristina Ekstrand.

– En väldigt stor ära. 
Jag känner mig verkli-
gen hedrad, säger hon.

I fredags hälsade en delega-
tion från Kristdemokraterna i 
Ale på hos Kristina Ekstrand, 
inte hemma men väl i Kupan 
– Röda Korsets secondhand 
butik i Älvängen. Det är för-
visso mer eller mindre som 
ett andra hem för Kristina.

– Ja, här lägger vi ner 
mycket tid. Det är en verk-
samhet som kräver stort 
engagemang och intresset 
för vad vi säljer och gör här 
har bara fortsatt att öka, 
säger hon.

Kristdemokraternas Vit-
sippspris vänder sig just till 
personer eller organisa-
tioner som med osjälviska 
gärningar positivt bidrar till 
att förbättra för sina med-
människor. Beskrivningen 
är som friserad för Kristina 

som har ägnat över 30 års 
engagemang åt Röda Korset 
i Ale. Hon är också med i Ale 
Lions sedan många år.

– Välgörenhet har blivit 
en självklarhet för mig, men i 
grunden är det gemenskapen 
i föreningslivet som motive-
rar mig att fortsätta. Du får 
mycket energi av att enga-
gera dig i dessa frågor, säger 
Kristina.

Under fyra år har hon 
också haft funktionen 
som lokal samordnare för 
Världens Barn.

Radiohjälpen
– Tillsammans med lokala 
företag samlade vi även i år 
in över 80 000 kronor till 
Radiohjälpen.

Den mesta tiden läggs i 
Röda Korsets lokal på Göte-
borgsvägen i Älvängen. Röda 
Korset har i Ale tre kretsar, 
Starrkärr, Skepplanda och 
Nödinge. Kupan drivs for-
mellt av Starrkärrskresten, 
men de övriga föreningarna 
kan ansöka om pengar från 
secondhand-butiken. 

– Verksamheten har en 

positiv utveckling. Här 
finns allt från kläder till 
husgeråd. Möbler tar vi inte 
emot på grund av platsbrist. 
Populärast just nu är gamla 
60-70-talskläder, säger Kris-
tina.

Den största enskilda insat-
sen som hon har varit med 
och bidragit till var när den 
”första” tsunamin slog till i 
Thailand (2004).

Alla blev berörda
– Alla blev berörda och ville 
bidra. Då kom Röda Korset 
att spela en viktig roll, minns 
Kristina som var mindre nöjd 
när organisationen hamnade 
i blåsväder om misstänkt för-
skingring och höga arvoden i 
toppen.

– Det var ett hårt slag och 
oerhört tungt för oss på gräs-
rotsnivå. En hel del medlem-
mar lämnade organisationen, 
men idag några år senare har 
vi vunnit tillbaka den förlo-
rade marken. I grunden står 
Röda Korset för så mycket 
positivt att vi överlevde denna 
skandal, fast jag vill inte upp-
leva det igen, säger Kristina.

Förutom en vacker vas och 
ett diplom fick årets prista-
gare 1000 kronor i ett kuvert.

– De skänker jag till Vakna-
fonden och insamlingen 

”Europas fattigaste barn i 
Moldavien”. Det är något 
jag brinner för, men Röda 
Korset kan som organisation 
inte stötta lokala insamlingar. 

Det kan däremot jag göra, 
menar Kristina Ekstrand och 
ler nöjt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Årets Vitsippspris till Kristina Ekstrand

Kristina Ekstrand fick årets Vitsippspris av Kristdemokraterna som här representerades av 
David Rydén, Kjell Klerfors och Sune Rydén.

STARRKÄRR. Regn och 
åska på morgonen.

Sol och vackert väder 
när fanborgen forme-
rades.

Flera hundra perso-
ner kom till Prästalund 
för att delta i national-
dagsfirandet.

Hugo Wallberg, ordförande 
i Föreningen Nationaldagens 
firande i Ale, kunde konsta-
tera hällregn och åska när 
han vaknade på måndags-
morgonen. Det fanns dock 
ingen anledning att oroa sig. 
Lite senare hade de mörka 
molnen dragit förbi och när 
klockan visade 13 så sken 
solen över Prästalund där det 
traditionsenliga firandet ägde 
rum.

Fler blågula flaggor än 
vanligt syntes i fantåget, som 
gick från Starrkärrs kyrka och 
ner till hembygdsgården. Där 
hälsade Hugo Wallberg väl-
kommen och lämnade sedan 
över ordet till UEFA-delegat 
och tillika ordföranden i Väs-
tergötlands Fotbollförbund, 
Gerhard Sager, som hade 
äran att hålla årets högtidstal.

Sager pratade om samhö-
righet och vikten av att släppa 
in nysvenskar i vårt stolta 
nationaldagsfirande. Vi fick 
veta att ordet osvensk är det 
svenskaste som finns även om 
författaren Carl Jonas Love 
Almqvist lät hävda att det var 
krusbäret…

M u s i k u n d e r h å l l n i n g 
blev det med Blåsorkestern 
Larmet, Stuffa-Stig med 
Älvorna, Claes Änglar och 
folkmusikgruppen Alegato.

Lotterna gick åt som smör 

i solsken och kön ringlade 
sig bitvis lång till kaffeserve-
ringen. Det var många som 
ville avnjuta en fika i det fagra 

sommarlandskapet.
– Vi är glada över att det 

kom så mycket folk och 
vädret kunde inte vara bättre, 

sammanfattade Hugo Wall-
berg.

Soligt nationaldagsfirande
– Mycket folk kom till Prästalund

Gerhard Sager höll årets högtidstal i samband med national-
dagsfirandet i Prästalund.

Den blågula fanan vajade på många håll i Prästalund denna varma nationaldag.

Älvorna svarade för ett bejublat framträdande. Fantåget, som gick från Starrkärrs kyrka till hembygdsgården, anförda av Blåsorkestern 
Larmet.
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