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STARRKÄRR. National-
dagsfirande stundar i 
Prästalund.

För 30:e gången.
Årets högtidstal 

kommer att hållas av 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M).

Nästa onsdag, den 6 juni, 
är det Sveriges nationaldag. 
Fagra Prästalund utgör plat-
sen för alebornas firande. Så 
har det varit sedan 1983 då 
Föreningen för National-
dagens firande i Ale, med 
Hugo Wallberg i spetsen, 
första gången bjöd in till 
blågul festyra.

– Konceptet har varit 
ungefär detsamma under 

dessa tre decennier. Vi har 
alltid en inbjuden gäst som 
håller högtidstal, i år blir 
det kommunalrådet Mikael 
Berglund, berättar Hugo 
Wallberg.

En nyhet för året är att 
Ale kommuns nysvenskar 
kommer att hälsas välkomna. 
Den särskilda ceremonin 
leds av kommunfullmäkti-
ges ordförande, Klas Nordh 
(Fp).

Ett fantåg från Starrkärrs 
kyrka till hembygdsgården 
föregår flagghissningen och 
efterföljande programpunk-
ter i Prästalund. Årets musi-
kaliska underhållning svarar 
Blåsorkestern Larmet och 
”Stuffa-Stig” med Älvorna 

för.
– Vi 

hoppas att 

det fina vädret håller i sig, då 
brukar det komma någon-
stans mellan 200 och 300 
personer, säger Wallberg.

Under nationaldagsfi-
randet i Prästalund erbjuds 
också lotterier och servering.

JONAS ANDERSSON

Nationaldagsfirande i Prästalund för 30:e gången

Hugo Wallberg från Fören-
ingen för Nationaldagens fi-
rande i Ale.

Bruksongar besökte Sivan 
som fixar Sveriges godas-
te hårdostar. Vi startade från 
Glasbruksmuseet halv nio på 
morgonen, trots mycket ne-
gativa väderprognoser hade 
vi fått ett strålande försom-
marväder. Resan gick på kro-
kiga småvägar över Skepplan-
da och Livered tills vi kom ut 
på bättre väg vid Sollebrunn.

Första stoppet var buss-
fika på Sivans Ost i Balje-
red. Under fikat presentera-
de Sivan sin butik med ost, 
hembakat bröd och egentill-
verkad choklad. På ett mycket 
humoristiskt och självutläm-
nande sätt presenterade Sivan 
sin och företagets historia. 
Sivan fick för några år sedan 
Hans Majestät Konungens 
medalj av största storleken 
för sitt långvariga kvalitets-
arbete för svensk mejerinä-
ring. Vi bjöds på smakprover 
av olika extralagrade ostar 
och Sivans egentillverkade 
smarriga knäckebröd. Efter 
smakproverna var det lång 
kö i butiken. 

Med fyllda kassar åkte vi 
vidare tillbaka mot Nosse-
bro. Vi fick en guidad vis-
ning av Nossebro stations-

hus som numer disponeras 
av hembygdsföreningen som 
ett museum. På övervåning-
en finns ett helt gammal-
dags rum inrett med möbler 
och andra inredningsdetal-
jer som hembygdsförening-
en fått överta som en dona-
tion. I den andra delen finns 
samlingar med gamla järn-
vägs- och postprylar.

Nästa anhalt var Magno-
lia café och trädgård där vi 
åt en stor buffé. Efter mid-
dagen kunde vi flanera runt 
i Jans trädgård på 7000 m2. 
På våren blommar narcis-
ser och tulpaner tillsammans 
med bland annat magnolior, 
många olika sorters klematis, 
annorlunda växter och plan-
teringar i urnor. Här fanns 
även inredningsbutik, bloms-
terbutik och gårdsbutik.

På hemvägen stannade 
vi för eftermiddagskaffe på 
Gräfsnäs Slottscafé. Läcker 
”hembakt” äppelpaj med va-
niljsås kompletterade kaffet 
väldigt fint. Ännu en fantas-
tiskt väl anordnad resa gick 
mot sitt slut. Ett stort tack 
till Lisbeth Hirsch.

Jouko Kangasoja

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Pilgrims-
vandring 

tisdag 6 juni
Start kl 8.30 
Starrkärrs församlingshem 
Vi ska vandra ca 1,3 mil så 
sätt på dig lämpliga skor 
och kläder efter väder. 
Medtag matsäck! 

Frågor:
Ingela Fransson 0303-444031 eller
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ale-Skövde kyrka

”Mässa i folkton”
Heliga trefaldighets dag

3 juni kl 1200

Lödöse kyrkokör • Spelmanslaget 
makalösa • Magnus Skredsvik, präst

Välkomna!

ALAFORS. Furulundsda-
gen slog rekord.

Inte bara i antalet 
besökare utan även 
temperaturmässigt.

– En fantastisk dag, 
sammanfattade folk-
hälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

Det var rena högsommarvär-
men som mötte besökarna 
till den traditionella Furu-
lundsdagen – en dag i hälsans 
tecken. Kanske var det den 
fina väderleken som lockade 
rekordmånga pensionärer till 
Ahlafors IF:s folkparksidyll 
denna majtorsdag.

– Vi kunde räkna in långt 
över 150 personer. Furu-
lundsparken är en perfekt 
plats att vara på, det finns 
gott om utrymme för diverse 
aktiviteter och dessutom 
erbjuds skugga på många 
håll, konstaterade Gittan 
Otter i arrangörskommittén.

Flertalet av besökarna 
deltog i den tipspromenad 
och femkamp som arrangö-
ren ordnat med. Utöver 
detta erbjöds aktiviteter i 
form av stavgång, boule och 
sittgympa. 

För den musikaliska 
underhållningen svarade 
Ukulelegruppen och duon 
Rolf Rohdén/Yngve Lund-
sten. Det serverades ett pärl-
band av kända svenska visor 
till publikens stora förnöj-
samhet. Många passade på 
att ta en fika samtidigt som 
de tog del av scenframträ-
dandet.

Ingen Furulundsdag utan 
lotteri. I år fanns det blom-
mor och frukt att vinna. Frukt 
fanns också att smaka på hos 

Furulundsdagen – en het tillställningFurulundsdagen – en het tillställning

Ukulelegruppen gjorde ett bejublat framträdande i Furulundsparken.

Erna försöker slå huvudet på spiken. Gun och Lilly sålde lotter där prisbordet ut-
gjordes av blommor och fruktkorgar.

Bruksongar smakade ostar från Baljered
Bruksongar besökte Sivans Ost i Baljered.

kommunens dietist Jenny 
Sallander som pratade kost 
och hälsa med intresserade 
besökare.

– Vi är jättenöjda med 

dagen, det finns inget att 
klaga på. Som alltid när det 
är utomhusarrangemang så 
är man beroende av vädret. I 
år blev det en fullträff, avslu-

tade Gittan Otter som inte 
kunde önskat sig en bättre 
födelsedag.

JONAS ANDERSSON
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