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STARRKÄRR/SKEPP-
LANDA. Förra söndagen 
var det den nationella 
kulturarvsdagen.

Temat var ”Under 
ytan”.

I Ale höll hembygds-
gårdarna öppet hus och 
på Hemvärnsmuseet i 
Skepplanda bjöds besö-
karna på ärtsoppa.

Rikantikvarieämbetet är 

samordnare för Kulturarvs-
dagen, som ska bidra till att 
skapa förståelse och intresse 
för kulturarv och kulturmil-
jöer. 1988 anordnade Sverige 
sitt första ”Öppet hus” som 
det då kallades. Europarådet 
instiftade European Heri-
tage Days 1991. Samtliga 
Europarådets 49 medlems-
stater deltar i European 
Heritage Days som årligen 
lockar 20 miljoner besökare 
till mer än 30 000 lokala eve-
nemang.

Aleborna gavs möjlighet 
att stifta närmare bekant-
skap med hembygdsgår-
darna i Nödinge, Starrkärr 
och Skepplanda. Två chart-
rade bussar plockade upp 
passagerare längs vägen. 
En buss utgick från pen-
delparkeringen i Surte och 
gick norröver med stopp på 
Backa Säteri, Prästalunds 
hembygdsgård och slutligen 
Hemvärnsmuseet. Här fung-
erade Inga-Britt Karlbom 
som guide.

Den andra bussen trans-
porterade intresserade besö-

kare på en rundtur till Live-
red, kaffestopp på Grönköp 
och med slutdestination 
Hemvärnsmuseet. Christer 
Damm var den som för-
gyllde bussresan med intres-
sant information om Ales 
kulturskatter.

Riktigt fint höstväder 
gjorde söndagen till en trev-
lig upplevelse och arrangö-
rerna hade all anledning att 
vara nöjda med besöksanta-
let.

– Intressant och lärorikt på 
samma gång. Det var roligt 
att få ta del av hembygds-
gårdarnas innersta rum och 
alla spännande föremål från 
förr, förklarade Kultur- och 

fritidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

BOHUS. För den som 
aldrig ridit förut ges 
nu ett bra tillfälle att 
testa.

Söndagen den 23 
september arrangeras 
en prova-på-dag på Ale-
Jennylunds ridklubb.

– Förhoppningen är 
att få fl er medlem-
mar till klubben, säger 
Josefi n Malmgren, 
styrelseordförande i 
ungdomssektionen. 

Ridning handlar om så 
mycket mer än bara hästar. 
Gemenskapen i stallet är lika 
viktig – inte minst för själv-
förtroendet. 

Det menar Emelie Bergs-

trand, 19, vice ordförande i 
ungdomssektionens styrelse, 
som tillsammans med ordfö-
rande Josefin Malmgren, 18, 
och flera andra kommer att 
hjälpa till på prova-på-dagen 
på söndag. 

De kommer bland annat 
att leda ponnyhästarna med 
de allra yngsta barnen. I 
den stora manegen kommer 
man kunna prova att rida på 
de större höstarna, medan 
ponnyridningen kommer 
att äga rum i det lilla ridhu-
set. Caféet kommer att vara 
öppet och om vädret tillåter 
tänder man grillarna.

– Målet är att fler ska få 
upp ögonen för ridning. Vi 
kommer att försöka sprida 

bra stämning och få alla att 
känna sig välkomna, säger 
Josefin.

Stort engagemang
Flera dagar i veckan spende-
rar tjejerna i stallet där de gör 
allt från att sköta om hästarna 
till att ordna med aktiviteter. 

– Man får en speciell vän-
skap med hästarna och efter-
som alla här delar samma 
intresse är det lätt att få nya 
vänner, säger Emelie.

Ungdomssektionens sty-
relse, som består av nio med-
lemmar, träffas ungefär en 
gång i månaden och tar upp 
ämnen som rör klubbens 
yngre medlemmar. 

– Vi håller bland annat 

på att planera en utflykt till 
polisen för att se hur de gör 
när de tränar med sina hästar.  
Sedan kommer vi att ha en 
halloween-övernattning med 
spökrunda och därefter ska vi 

börja planera för luciafiran-
det, berättar Josefin.

Det är alltid något på gång 
på Ale-Jennylunds ridklubb, 
det ser ungdomsstyrelsen 
till, och på söndag hoppas de 

på att väcka hästintresset hos 
nya medlemmar.

NOL. För 30:e året i rad 
så genomfördes i onsdags 
Skoljoggen av Svenska skoli-
drottsförbundet, ett projekt 
där barnen runt om i Sverige 
får röra på sig på ett lustfyllt 
sätt samt också visa solidari-
tet mot andra barn i världen. 
I samband med Skoljoggen 
kan man nämligen skänka 
en springslant och i år var 
det SOS barnbyar och Astrid 
Lindgrens barnby i Bouar 
som var förmånstagare. 

Skoljoggen är på Nolsko-
lan startskottet för läsårets 
Nolklassiker där momenten 
vandring, simning, cykling 
och löpning ska klaras av. I 
onsdags gav sig Nolskolans 
barn ut på den första utma-

ningen, långvandringen som 
går från Nol upp till Häll-
torp, vidare till Vimmersjön 
och sedan tillbaka till Nol. 
En sträcka på drygt en mil. 

SMHI hade utlovat regn 
och en halvtimme innan 
första start så öste regnet ner. 
Strax innan det var dags att 
bege sig ut på den strapats-
fyllda vandringen så sprack 
dock himlen upp och solen 
visade sig.

Först gav sig fyrorna iväg 
till marschmusik och glada 
tillrop från de yngre barnen 
och Nolklassikerns grun-
dare, Ragne Bengtsson. 
Strax därefter gav sig också 
eleverna i årskurs 5 iväg hand 
i hand på ett långt led. 

Det blev en alldeles fan-
tastisk långvandring denna 
tidiga höstdag med idel glada 
ansikten och alla tog sig runt 
den stundtals mycket luriga 
terrängen. Höjdpunkten på 
dagen för de vuxna var den 
långa fikapausen som avnjöts 
på en äng mellan Alafors och 
Nödinge, men barnen ville 
snabbt ge sig iväg igen mot 
mål.

– Vi är inte i skogen för att 
för att fika – vi ska vandra, 
tyckte en elev. 

Som vanligt när Nolsko-
lan är ute på långvandring så 
sken solen men strax efter att 
alla kämpat sig i mål på trötta 
ben så öste regnet ner igen. 

❐❐❐

Långvandring i härligt höstväder
– Startskottet har gått för Nolklassikern

I onsdags var det dags för Nolskolans elever att ge sig ut på långvandring. Vandringen utgör 
dessutom det första av fyra moment i Nolklassikern. Här tar barnen en fi kapaus i det sköna 
höstvädret.
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Ales kulturskatter visades upp

Välkomnar till prova-på-ridning
– Engagerad ungdomsstyrelse på
Ale-Jennylunds RK
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Trivs i stallet. Josefi n Malmgren, ordförande i ungdomssektionens styrelse och Emelie 
Bergstrand, vice ordförande, tillsammans med de senaste tillskotten i ponnystallet, Froste 
och Aqwa.

Många intressanta föremål 
fanns att beskåda i stugorna 
på Prästalunds hembygds-
gård.

På Hemvärnsmuseet i Skepplanda serverades ärtsoppa och alkoholfri punsch.

Giv akt på Hemvärnsmuseet.


