
HÄLJERED. Vikinga-
marknad i dagarna två 
betyder folkrusning till 
Ale.

Drygt 800 besökare 
trotsade kylan och tog 
del av aktiviteterna på 
Ale vikingagård.

Populärast var den 
magnifika och stundtals 
dramatiska eldshowen.

Under lördag och söndag var 
det full fart på Ale vikingagård. 
Marknadsutställare, artister 
och många spännande aktivi-
teter gjorde att tiden gick fort. 
Från Eslöv kom "Sko-Uffe" 
för att sälja och visa upp sina 
skor. Helen Carlsson hade 
åkt från Mölndal med familj 
för att skjuta pilbåge... Moti-
ven att besöka vikingamark-
naden är skilda, men goda.

Evenemanget har etablerat 
sig som ett äventyr för barnfa-
miljer i hela Västsverige. Be-
sökarna kommer från alla håll 
och många återvänder. Ut-
ställarna blir fler och intresset 
för det vikingatida livet verkar 
bara växa. Inte ens kylan hin-
drade arrangemanget från en 
ny publikinvasion.
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Sedvanlig rusning till 
Ale vikingamarknad

www.nordiskakok.se

17.000:-
 eller
 170.000:-?
Nytt kök på olika sätt
Förnya ert befintliga kök eller förändra
med ett helt nytt!

Kostnadsfria hembesök
Rådgivning och kostnadsförslag.

Måttanpassning
Luckor, stommar, bänkar, stänkpaneler.

Hantverkarservice
Montering och tilläggsarbeten på
ett avtal!

Denna vecka är vi i
Ale med omnejd.

Kom och besök vår
visningsvagn!

Onsdag 9/5:
Tempo, Skepplanda

16-19

Torsdag 10/5:
Tempo, Nol

16-19

Eller ring och boka ett hembesök.

Jag som finns vid vagnen heter

Aarne Ojasoo
och har telefon

0760 - 21 21 28

Populärast! Eldshow som det slog gnistor runt. Publikattraktionen nummer ett utgjordes 
tveklöst av eldkastarna.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vilket hål väljer musen? Publiken fick satsa en guldpeng på 
vilket hål musen "Pjösk" valde att smita in i.

Familjen Kindblad från Hindås. Picknik i det fria. Pappa 
Anders, mamma Monika och barnen Erik, 5, och Kerstin, 3, 
nöjt av allt som hände på Ale vikingagård i söndags.

Ulf Winberg från 
Eslöv, mer känd 
i dessa samman-
hang som "Sko-Uf-
fe" visade tidsenli-
ga sulor.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Unga krigare. På Ale vikin-
gagård finns mycket spän-
nande att upptäcka, inte 
minst för barnen.

”Att välja Lärlingsgymnasiet ökar mina 
chanser att snabbt få arbete på ett företag  
som har  behov av denna yrkeskategori”

– Robert Karlsson, Strömstad

Väljer du 
oss väljer du
arbetslivet

Industritekniska programmet
Det är brist på duktiga svetstekniker


