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Fredagen den 23 september 
startade vår tvådagarsresa med 
Stigenbuss bekväma fordon 
och med Mikael Stig vid 
ratten. Efter upphämtning av 
de 43 deltagarna i respektive 
hemort i vår långa kommun, 
från Skepplanda i norr till 
Surte i söder, startade vår 
andra resa för året med syd-
ligare breddgrader som mål. 
Färden gick alltså söderut och 
vi fick känna på trafikomlägg-
ningen i Bohus där vi fick köra 
in till Bohus via Skårdal.  

På Hallandsåsen gjordes 
uppehåll för busskaffe eller 
te med tillbehör. När vi och 
chauffören fått sin lagstad-
gade vila fortsatte vår färd 
söderut. På utdelat kartblad 
med reseprogrammet kunde 
resenärerna sedan följa vår 
fortsatta färd. Under resan 
fick resenärerna nöjet att gissa 
gåtor på ett utdelat blad. Vi 
hade också nöjet att njuta av 
sång och ukulelespel av kärnan 
i föreningens ukulelegrupp 
”PROkulelebandet”. De gav 
oss mycket glädje under resan.

Vid Oxie utanför Malmö 
steg vår guide för dagen 
ombord. Det var Mia Rylan-
der som vi tidigare haft nöjet 
att bli guidade av. Därefter 
gick resan vidare till det lilla 
fiskeläget Kåseberga och 

Ahl’s Rökeri där vi kunde äta 
vår lunch som bestod av den 
berömda nystekta sillen med 
hemlagat potatismos eller 
potatissallad. 

Mätta och belåtna kunde vi 
sedan smälta måltiden genom 
att bestiga Kåsebergaåsen. Där 
på krönet ligger ett av Sveriges 
mest besökta turistmål den 
mäktiga skeppssättningen Ales 
stenar.  ”Där kusten stupar 
mellan hav och himmel, 
har Ale rest ett jätteskepp 
av stenar, skönt på sin plats, 
när axens ljusa vimmel med 
blocken sig förenar, en saga 
lagd i lönn vid brus av Öster-
sjön, som ensam vet vad min-
nesmärket menar.” Så inleder 
poeten Anders Österling sin 
dikt om Ales stenar. Ingen vet 
med säkerhet vad Ales stenar 
är. Vad man vet är att detta 67 
meter långa forntida monu-
ment består av 59 stenar som 
väger upp till 2 ton vardera. 
En tolkning av stenarnas bety-
delse är att det skulle vara en 
solkalender. 

Efter lättare nerstigning 
åkte vi vidare till den skånska 
idyllen Ystad med sina över 
300 korsvirkeshus för en stads-
vandring på de smala grän-
derna med lustiga namn som 
till exempel Supgränd, Luren-
drejargränd, Sladdergatan och 

Piparegränd. 
(Kriminal-
kommissarie 
Kurt Wal-
lander var 

inte anträffbar vid vårt besök). 
Mia Rylander guidade oss vant 
i denna pittoreska stad.

Vi lämnade med saknad 
Ystad och satte kurs på Malmö 
där Mia bjöd på en guidning 
runtom i staden (vi kunde 
även se Zlatans lilla stuga) och 
checkade sedan in på First 
Hotel Jörgen Kock för gemen-
sam middag och övernattning. 
Efter en bastant frukost reste 
vi till Ravlunda kyrka för ett 
kort uppehåll för att skåda Fri-
tjof Nilsson Piratens grav.

Sedan gick färden vidare 
till Kivik och den stora Äppel-
marknaden, som invigdes 
denna dag. Det är en av Sve-
riges största skördefestival där 
det svenska äpplet sätts på en 
piedestal. Den stora höjdpunk-
ten är avtäckningen av årets 
stora Äppeltavla och när man 
prisar årets Guldäpple och 
Äpplekung. Vi kunde själva 
se avtäckningen av Äppel-
tavlan skapad av konstnären 
Emma Karp Lundström. 
Tavlans storlek är 108 m2, 
består av cirka 35 000 äpplen 
(nio sorter), fästade på 70 000 
spikar och väger tre ton. 
Konstnären själv tilldelades 
senare årets Guldäpple för sina 
insatser som ambassadör för 
Österlen. Efter denna givande 
dag på Kiviks Äppelmarknad 
så återstod vår trivsamma 
hemresa via Björkängs Väg-
krog .

Stig Andersson

PRO Ale Norra på Äpplemarknaden i Kivik
Avtäckningen av årets Äppeltavla utgjorde höjdpunkten för PRO Ale Norras resa till Kivik.

ALAFORS. 2013 fyller 
Ahlafors IF 100 år.

Som ett led i jubi-
leumsfirandet planerar 
föreningen att arrang-
era en utomhusteater i 
och om Furulundspar-
ken.

I morgon (läs tisdag) 
sker den första av fem 
berättarkvällar i AIF:s 
klubbhus på Sjövallen.

Det är Teatervinden med 
Christel Olsson Lindstrand 
och Kent Carlsson i spetsen 
som åtagit sig uppdraget att 
regissera och leda projektet från 
idé till verklighet.

– Redan förra våren träffade 
vi en representant från fören-
ingens styrelse som tillsammans 
med Gunnar Andersson, 
hedersmedlem i Ahlafors IF 
och en av dansparkens verk-
liga eldsjälar. Vi fick en förfrå-
gan om vi kunde tänka oss att 
gestalta Furulunds historia. Vi 
tackade ja och det ska bli ett sant 
nöje vill jag lova, säger Kent 
Carlsson.

– Vi har tagit del av Gunnars 
berättelse om Furulund, men 
nu vill vi samla på oss ytterli-
gare information. Av den anled-
ningen bjuder vi in till berät-

tarkvällar på Sjövallen med 
start onsdagen den 12 oktober. 
Syftet är att få in historier från 
verkligheten och gärna gamla 
foton.

Dansbanans öden har varit 
skiftande, den har brunnit två 
gånger men blivit uppbyggd 
igen. Många stora artister och 
band har letat sig fram till Furu-
lund och glatt sin publik.

– Hur många har blivit 
kära på Furulund? Hur många 
dansade in i tunneln för att får 
vara lite ifred? Och vad hände 
när utombyspojkarna kom 
och tjusade flickorna? Många 
intressanta frågeställningar som 

kräver sina svar, skrattar Kent.
Premiären av utomhustea-

tern är tänkt att ske den 18 maj 
2013 och totalt räknar arrangö-
ren att genomföra ett 20-tal 
föreställningar i den vackra 
folkparksidyllen.

– Det är en fantastisk atmos-
fär. Vi har redan varit där och 
rekat inför det som komma 
skall, säger Kent.

Dansen på Furulund blir 
Teatervindens sjunde produk-
tion i ordningen. Den senaste 
teateruppsättningen var Guld-
tunnan som spelades på Kungs-
gården i Alvhem.

JONAS ANDERSSON

Berättarkvällar drar igång på Sjövallen

Kent Carlsson och Christel Olsson Lindstrand bjuder in till 
berättarkvällar på Sjövallen i Alafors. Informationen som 
samlas in ska liggas till grund för Dansen på Furulund med 
premiär i maj 2013 när Ahlafors IF firar 100 år.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

LÖDÖSE KYRKOKÖR 80 ÅR 

Lödöse kyrkokör har funnits i 80 år, 
du som har varit med i kören är  

välkommen att vara med på detta  
jubileum. 

Musikandakt i S:t Peders kyrka 
lördag 29 oktober kl 17.00 
Samkväm i församlingshemmet  

efteråt. 
Anmäl dig till Karin Nielsen på telefon 
0303-44 25 12 senast 20:e oktober. 

 
VÄLKOMNA 

 

Sven Pehrson, Nö-
dinge SK:s grunda-
re, har gått bort och 

lämnat oss med stor saknad. 
Sven var under hela sin gär-
ning den ideella föreningen 
personifierad och hans brin-
nande engagemang för Nö-
dinge SK kommer aldrig gå 
att ersätta. Under årens lopp 
fick Sven se sin förening ut-
vecklas och han var själv dri-
vande i de förändringar som 
Nödinge SK gick igenom. 
Det som började i liten skala 
med bordtennis i Nöding-
es gamla skola och bandy 
på Vimmersjön:s is är idag 
sprudlande aktivitet i två fri-
stående handbolls- och fot-
bollsklubbar samt Nödinge 

Seniorklubb, en Boulklubb, 
som Sven var med och star-
tade.

Gemensamt för allt Sven 
företog sig i klubbens namn 
var att han alltid gjorde det 
med samhället Nöding-
es bästa i åtanke. För Sven 
var inte Nödinge SK bara 
en idrottsförening. Klub-
ben fyllde en viktig funk-
tion när orten växte och ut-
vecklades. Nödinge SK ska-
pade gemenskap och samhö-
righet och Sven var eldsjälen 
som gjorde det möjligt. Vi 
bör alla vara tacksamma för 
all den tid och det engage-
mang Sven ägnade Nödinge 
och Nödinge SK under 
sin livstid. Det innebär ett 

stort ansvar att försöka driva 
klubben vidare i hans anda. 

Avslutningsvis skänker vi en 
tanke till Svens nära och kära.

Styrelsen för Nödinge SK 
genom ordförande 
Kenneth Wallbert 

Tack, Sven Pehrson!
Minnesord

Sven Pehrson blev 91 år.
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