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Varmt

välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

SKEPPLANDA. Vad-
backa gästgiveri fylldes 
i torsdags av klingande 
skratt och ukulelemu-
sik, men framför allt av 
röda hattar.  

När damerna från 
Rhapsody in red stäl-
ler till med fest är det 
färgexplosion som 
gäller.

Rhapsody in red, för kvinnor 
över 50 år, startades i Ale 2005 
av Carina Wendt-Anders-
son från Skepplanda. Organi-
sationen Red hat society finns 
över hela världen och det finns 
bara en regel: Att ha roligt. 

Iklädda röda hattar, lila 
kläder och så mycket bling-
bling det bara går, träffas med-
lemmarna en gång i månaden 
för att umgås och ha roligt. De 
ordnar även resor där de träf-
far grupper från andra ställen.

– Ikväll håller vi på att pyssla 
ihop små lila-röda banderoller 
som vi ska ha med oss när vi 
ska till Helsingfors på Kristi 
himmelfärd. Då ska även en 
grupp från England följa med, 
berättar Carina.

Att säga att stämningen 

var på topp är en underdrift. 
Lika varm och glad som den 
röda färgen på deras utsmyck-
ade hattar var atmosfären på 
Vadbacka gästgiveri när uku-
lelegruppen tog ton och alla 
sjöng med i refrängen. Sam-
tidigt langade kocken Jonas 
Bengtsson ut väldoftande 
hamburgertallrikar och ska-
gentoast från köket. 

– Det är en genuin fören-
ing.  Man klär upp sig och har 

roligt och man måste sträcka 
på sig för att kunna bära upp 
en hatt, säger Mari Ann 
Lindström.

Loppis och second hand är 
rena guldgruvan för de färg-
sprakande kvinnorna som 
ständigt är på jakt efter glitt-
rande ting i rött och lila. 

Damer för sin hatt

BLAND RÖDA HATTAR

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

RED HAT SOCIETY
•  Är en organisation för kvinnor 

över 50 år.
•  Syftet är att ha roligt utan några 

regler och måsten.
•  Startade i USA 1998 och finns idag 

över hela världen, bl.a. i England, 

Tyskland, Kina, Holland, Saudiara-
bien, Bahamas m.fl. 

•  Den första gruppen i Sverige är 
Rhapsody in red som startades i 
Ale 2005 av Carin Wendt-Anders-
son.

Ukulele och sång hörde torsda-
gens festligheter till.

Damerna i Rhapsody in red 
kan både spela och måla.

NÖDINGE. Den 1-2 mars 
hålls årets UF mässa 
”Våga vara egen 2012” 
på Svenska mässan i 
Göteborg. 

Bland de unga före-
tagarna kommer fyra 
elever från Ale gym-
nasium att finnas på 
plats för att sälja och 
marknadsföra sin pro-
dukt Reseslumraren. 

Anna Svensson, Josefin 
Axberg, Jennie Forslund 
och Josefine Korpe Lars-
son läser alla IT-ekonomi på 
Ale gymnasium. 

Tillsammans driver de 
även UF-företaget Rese-
slumraren, ett projekt som 
pågått under hela trean.

Affärsidén är en kudde 
som inte glider ner när man 
sover på exempelvis en buss. 
Den ena sidan är som en 
vanlig kudde, med ett snyggt 
designat tyg, medan den 
andra är klädd i ett plastigt 
material som gör att den fast-
nar på rutan. Den kan även 
rullas ihop för att den som 
pendlar lätt sa kunna ta med 
den i väskan. 

Jury utser
Reseslumraren drivs som 
vilket företag som helst 
där de själva har hand om 
all administration och för-
säljning. De har redan fått 
snurr på affärerna och inför 
nästa vecka ska de sy upp 
100 kuddar som de kommer 

att sälja i sin egendesignade 
monter på UF-mässan. Tors-
dagskvällen kommer mest att 
ägnas åt förberedelser och 
sedan är mässan öppen för 
allmänheten under fredagen 
den 1 mars.  

Under dagarna kommer 
även en jury från Göteborgs 
näringsliv att utse det UF-
företag som får representera 
Göteborg på SM i Stock-
holm. 

Hur det än går på mässan 
hoppas tjejerna på att kunna 
driva företaget vidare även 
efter studenten, men då 
kanske de anlitar någon som 
syr upp kuddarna. 

”Reseslumraren” årets UF-företag?

SES PÅ MÄSSAN!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Företagare. Anna Svensson, Jennie Forslund och Josefin Axberg laddar upp med ”reseslum-
rare” inför årets UF-mässa. Saknas på bild: Josefine Korpe Larsson.


