
2011  |   vecka 26  |   nummer 25  |   alekuriren 23

��������	
����
��
��������

träarbeten, lappteknik, vävda 
textilier, stickat, tovat, keramik, 
smycken, smide m.m.

18/6 -21/8 2011 
I Magasinet vid 
Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, Alvhem) 

För mer info: 0705-53 82 40
Öppet: tisd-sönd 11-18 

stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen

Vi har försäljning och utställning av hantverk
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VARMT
VÄLKOMNA!

GLAD 
SOMMAR
SEMESTERSTÄNGT 
11 JULI - 7 AUGUSTI.

Vi öppnar igen 
måndag 8 augusti

NÖDINGE/STARRKÄRR. 
Ömsom sol, ömsom 
regn.

Typiskt svenskt 
midsommarväder med 
andra ord.

I Ale firades aftonen 
på traditionsenligt vis 
på bland annat Vim-
mervi idrottsplats i 
Nödinge och Präst-
alunds hembygdsgård i 
Starrkärr.

Sommarkläderna fick kom-
pletteras med regnställ och 
paraply. Nederbörden gjorde 
sig påmind såväl i Nödinge 
som i Starrkärr där folk hade 
samlats för att fira midsom-
mar. Båda dessa tillställ-
ningar blev välbesökta med 

en blandning av folk i olika 
åldrar.

På Vimmervi skedde sam-
ling vid badplatsen där svens-
ka flaggor delades ut och där-
efter gemensam marsch till 
idrottsplatsen. På fotbolls-
planen blev det sedan dans 
runt midsommarstången till 
tonerna av Lennart Hell-
bergs dragspelsmusik.

På Prästalund var det en 
annan Lennart, med Thor-
stensson i efternamn, som 
stod för dragspelandet. Detta 
var 48:e gången som Lennart 
förgyllde midsommarfiran-
det i Starrkärr.

– En enda gång har Len-
nart varit borta, det var 1973 
då han var i England. Det 
blir ingen riktig midsommar 

om inte Lennart och Jan står 
på scenen och spelar, säger 
Inga-Britt Karlbom, ord-
förande i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Närmare 900 betalan-
de räknades in i Prästalund. 
Lägg därtill alla barn, så för-
står ni att det var gott om 
publik.

– Det är fantastiskt roligt 
att folk kommer tillbaka år 
efter år. Midsommarfirandet 
är årets höjdpunkt för oss i 
föreningen, avslutar Inga-
Britt Karlbom.

Midsommarfirande med både sol och regn
– Mycket folk i Nödinge och Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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info@alekuriren.se

Stina, 4 år, och Vera, 1 år, kom till midsom-
marfirandet i Nödinge tillsammans med 
mamma Dafina och pappa Joel.

Dans och lekar kring midsommarstången på 
Vimmervi.

Dansen går på Vimmervi.

Elisabeth Davidsson med dottern Tilda hade 
åkt från Bohus för att fira midsommar i 
Prästalund. Paraplyet kom som synes till an-
vändning.

Lennart och Jan stod för den musikaliska 
underhållningen i Prästalund.

Barnen var med på noterna när ”Björnen sover” spelades.


