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Torsdagen den 28 juni
tar Örjan plats på bryggan!

Dags igen för trubadurkväll på Kastanjebryggan. Passa på 
att njuta av mat, dryck samt Örjans och DJ Tompas sköna 
toner. Och glöm inte boka bord för att försäkra dig om de 
bästa platserna vid älvkanten!

Ale Vikingagård

Prova bågskytte, stock-
stötning yxkastning, mm.
Baka bröd, tälj, tova mm.
Hos oss kan alla som vill 
testa livet som viking för 

en dag.

Sommaröppet:
26 juni - 29 juli
tis-sön 10-17

EN HYLLNING TILL ELVIS

6 juli - Skarpe Nord, Kungälv

HENRIK ÅBERG
JACK BAYMOORE
GERT LENGSTRAND 
UNCLE JAM

Mat från grillen - Öl i baren

Mekanisk tjur - Överraskningar!

Succéshowen!

TOP CATS

Melodifestivalfavoriterna!

Biljetter: www.ticnet.se  
Mer information: www.allsangen.se

En helkväll
Rock’n roll

Förband:

The Boogie
 Quartet

Trädklättrare, eller så kallade arborister, syntes i Prästalund i förra veckan. Arborister är 
specialiserade på att vårda, underhålla och renovera träd i parker och trädgårdar. De jobbade 
på uppdrag av Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening vars styrelsemedlemmar sett hur stora 
grenar ramlat ner från de gamla ekarna. För att inte riskera någon olycka i samband med 
midsommarfirandet tillkallades experter på området som såg till att beskära Prästalunds 
väldiga träd.           Foto: Jonas Andersson 

Arborister på plats i Prästalund

NÖDINGE. Webbserien 
”The life of Sabi” pro-
duceras av den fristå-
ende filmaren Alexan-
dra Arcari Gimdal.

I centrum står 
17-årige Sabahudin 
Sabani, populär blog-
gare från Nödinge.

Ett avsnitt har nu 
spelats in hos den 
världskända designern 
Emilio Cavallini i Tos-
cana i Italien som duon 
har inlett ett samar-
bete med.
Sabahudin Sabani, känd Ale-
profil som redan under unga 
år satte upp egna musikaler 
och shower, har gått vidare. 
Han har etablerat sig som en 
av Sveriges populäraste ung-
domsbloggare och studerar 
på det estetiska programmet 
i Schillerska gymnasiet i Gö-
teborg. Hans devis ”If you 
can dream it, you can do it” 
har fascinerat många, bland 
andra den fristående doku-
mentärfilmaren Alexandra 
Arcari Gimdal. Tillsammans 
bestämde de sig för att försö-
ka göra en dokumentär tv-se-
rie för webben där Sabis liv, 
värderingar och mål tydligt 
framträder.

– Normalt finns det stat-
liga bidrag att söka till olika 
filmprojekt, men när vi jobbar 
mot webben uppfyller vi inte 
de traditionella kriterierna. 
Vi har istället försökt hitta 
externa partners och därför 
har vi en del produktplace-
ringar i serien. I jakten på 
partners skrev jag ett brev 
till Emilio Cavallini, världens 
mest kända Fashion Designer 
för strumpbyxor & bodywear. 
Tanken var att kanske få ett 
par coola strumpbyxor… Vi 

Toppbloggare från Nödinge 
i samarbete med Cavallino

Toppbloggaren Sabi från Nödinge och dokumentärfilmaren 
Alexandra Arcari Gimdal poserar i Cavallinos heta strump-
byxor. Det världsberömda design- och faschionföretaget är 
numera en partner till webbserien ”The life of Sabi” som just 
nu produceras.

SURTE. Onsdagen den 13 
juni anordnade Ale Besöks-
verksamhet en utflykt för 
de boende på Fridhem samt 
personal och anhöriga. Vi 
hade detta i samarbete med 
Anki Grosshög och Nödinge 
församling.

Vi körde rullstolarna i 
ganska fint väder, men på lite 
knaggliga grusvägar. Framme 
vid kyrkan var gångbanan 
asfalterad och fin, så då rull-
lade vi in till församlingshem-
met där det stod framdukat 
med jordgubbstårta och kaffe.

Vi hälsades välkomna av 
Anki Grosshög och prästen 
Harry Hultén. Vi sjöng 
några sommarsånger och efter 
kaffet fortsatte vi in i kyrkan. 
Harry Hultén talade och Vla-
dimir Masko spelade vacker 
musik för oss och vi sjöng 
några av våra vackra sommar-
psalmer.

Alla var glada och nöjda för 
en fin dag. Sedan promene-
rade vi tillbaka till Fridhem i 
det fina sommarvädret.

Tack alla berörda som 
hjälpte till så denna utflykt 
kunde genomföras.

Ann-Marie Sällberg

Utflykt för de 
boende på Fridhem

fick svar direkt från hans son 
Francesco. Han gillade vårt 
projekt och målet att uppma-
na ungdomar att leva kon-
struktivt utan alkohol och 
droger. Plötsligt fick vi en in-
bjudan till hans range i Tos-
cana, där vi fick bo och se hur 
de jobbade. Det var en fantas-
tisk vecka, berättar Alexandra.

När tv-serien har premi-
är kommer ett avsnitt att vara 
just från Toscana och Caval-
linis strumpbyxor förespråkar 
både Alexandra och Sabani så 
fort tillfälle ges.

– Ja, vårt uppdrag är nu att 
hjälpa till att trendsätta deras 
kläder och det gör vi verk-
ligen. För ett antal veckor 
sedan hade Sabi ett möte 

med sina fans utanför salong 
39 Clipp. Här fick alla en goo-
diebag som bland annat inne-
höll en gåva från Cavallini. Vi 
försöker ge tillbaka så mycket 
som möjligt, säger Alexandra.

”The life of Sabi” kommer 
att bestå av åtta till tio avsnitt 
i varierad längd, exakt när 
den släpps är inte klart. Det 
är heller inte klart hur serien 
ska distribueras.

– Nej, det är så mycket 
som spelar roll, men ingen 
kommer att missa när det är 
dags. Det blir som värsta Hol-
lywoodspektaklet. Vi maxar 
alltid, lovar Sabi.
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