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FödelsedagskalasFödelsedagskalas 

söndagen den 17 juni. 
Firandet börjar med högmässa 
kl. 10.00 (Obs tiden!) 

och fortsätter med fördelsedagstårta, 
bildspel och utställning om byggnationen.

Du som var med - kom och berätta!

Nols kyrka 25 år!Nols kyrka 25 år!
Det skall vi fira!
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SPF Göta Älvdalsbygden 
hade 30 maj en resa med 
rubriken ”Bland fiskare & 
kvinnfolk på Hönö”. Första 
stoppet gjordes vid café 
Hönökakan där vi fikade 
kring den vedeldade ugnen 
medan kakorna bakades. 
Ägaren berättade om tradi-
tionen.

Fiskemuseet var nästa 
anhalt och där imponera-
des alla av de stora och väl-
arrangerade samlingarna. 
Lunch åts på Restaurang 

Tullhuset där vi förutom 
god mat bjöds på en under-
bar utsikt över Vinga. Sol-
sken följde oss hela dagen.

Eftermiddagen ägnades åt 
en rundtur på Hönö, Fotö, 
Öckerö och Hälsö med 
infödd guide. Hönö hem-
bygdsgård besöktes också. 
De 35 deltagarna tackade 
chauffören Maud Borg och 
våra egna ledare Dick Berg-
ström och Kerstin Anders-
son med en lång applåd.

❐❐❐

Eva och Ronny Jönsson har 
ett paradis till sommarvis-
te vid sjön Nordsjön i trak-
ten av Benareby. Hit var fre-
dagsvandrarna i SPF Ale-
bygden inbjudna nyligen. Vi 
började med att bestiga en 
topp med fantastisk utsikt. 
Sedan bar det utför till en 
badplats där vi fikade.

Sammanlagt gick vi cirka 
sex kilometer innan vi nådde 
målet. Stugan var verkligen 
en pärla.  Vi trakterades med 
glass samt kaffe och dopp 
och tackade värdfolket för 

gästfrihet och fin vandring.
Nu är de planerade fre-

dagsvandringarna slut för 
säsongen. Dock fortsät-
ter vi med spontana vand-
ringar. Ta kontakt med Len-
nart Mattsson för uppgift 
om tid och plats. De ordi-
narie vandringarna börjar 
den 17 augusti med en tur i 
Prässebo.

SPF:s septemberträff i 
Starrkärrs bygdegård har 
flyttats till torsdagen den 6 
september

Lennart Mattsson 

ÄLVÄNGEN. Nu till 
helgen stundar PRO-
kongress.

Från Norra Älvsborgs 
distrikt åker repre-
sentanter från såväl 
Surte-Bohus som Ale 
Norra.

– Det har lämnats in 
352 motioner, så det 
har varit en hel del 
frågor att sätta sig in 
i, säger Eva Carlsson, 
från PRO Ale Norra.
PRO är Sveriges största pen-
sionärsorganisation med 400 

000 medlemmar. Kongress 
hålls vart fjärde år, men för-
slag finns på att ändra inter-
vallet till tre år.

– Jag ser detta som ett he-
dersuppdrag. Jag blev no-
minerad av Ale Norra och 
senare vald av distriktet, för-
klarar Eva Carlsson som har 
genomgått en två dagar lång 
utbildning i Alingsås för att 
få en fördjupad bild av kon-
gressen.

Under öppningsdagen på 
fredag gästas kongressen av 
såväl regering som opposi-
tion. Det blir tal av social-

minister Göran Hägglund 
(KD) och Socialdemokra-
ternas ordförande, Stefan 
Lövfen.

– Skattesystemet kommer 
att bli en het potatis. Vi pen-
sionärer betalar fortfarande 
en högre skatt än löntaga-
re. Att skapa rättvisa i pen-
sionerna blir en av kongres-
sens viktigaste frågor, säger 
Eva Carlsson.

– Kongressen är betydel-
sefull ur flera aspekter. Själv-
klart jobbar vi hårt för dem 
som är pensionärer idag, men 
vi värnar också kommande 
generations intressen. 

PRO Surte-Bohus 
kommer att representeras av 
Wivianne Radesjö.     ❐❐❐

SPF-are besökte Hönö

”Bland fiskare & kvinnfolk på Hönö” var rubriken för SPF 
Göta Älvdalsbygdens majresa.

24 SPF-are vandrade runt Nordsjön

Laddar för PRO-kongress

Eva Carlsson (t v) har ut-
setts att representera PRO 
Ale Norra på PRO:s kongress 
i Örebro, 15-18 juni. Eva Gro-
lander finns beredd som er-
sättare. ÄLVÄNGEN. Konsten får 

ta plats på Vikadamms 
boende. 

Tavlorna som pryder 
väggarna öppnar upp 
för samtal i korrido-
rerna. 

I måndags invigdes 
en ny utställning med 
fotografier och mål-
ningar.

Det var trångt i entrén på 
Vikadamms boende på invig-
ningen av de nya konstverken. 

Cider och salta pinnar 
bidrog till att den rätta vernis-
sagekänslan infann sig bland 
såväl boende som personal 
och anhöriga.

Bakom fotoutställningen 
står Fotogruppen Ale, som 
på uppdrag av kommunen 
har en permanent utställning 
på Vikadamm som byts ut var 
sjätte månad. En liknande 
finns att betrakta på Fridhem 
i Surte. 

Kommunen står för fotora-
marna och hobbyfotograferna 
för det vackra innehållet. 

Fotogruppen Ale, som har 
ett 40-tal medlemmar, träffas 
på Surte glasbruksmuseum 
två gånger i månaden för 
att utbyta tankar och idéer. 
Ibland gör de gemensamma 
resor eller andra aktiviteter. 

Under måndagen fanns 
bland andra Mikael Heintze, 
Bengt-Ove Schultz och 

Lena Börjesson på plats för 
att visa besökarna runt bland 
sina verk. Även Ulla Stål-
hammar från konstfören-
ingen ställde ut sina oljemål-
ningar. 

– Vi har inget speciellt 
tema, men naturmotiv är en 
favorit, säger Mikael Heintze.

Fotokonst skaparFotokonst skapar
gemenskapgemenskap

– Utställning invigdes på Vikadamms boende

PÅ VIKADAMM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fotogruppen Ale tillsammans med konstföreningen sätter färg på Vikadamms väggar.

Susanne Svahn och Anna Gustafsson beundrade tavlorna.


