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ÄLVÄNGEN. Nu har insamlingen till 
Världens Barn startat på allvar i Ale 
kommun. Förra lördagen var det loppis 
för Världens Barn på Aktivitetshuset, 
fore detta Dagcentralen, i Älvängen. 
Då kunde privatpersoner hyra ett bord 
och sälja sina egna saker. Många tog 
den chansen, andra fyndade av det stora 
utbudet av prylar.

I allra sista stund, när nästan alla hade 
gått hem, bytte ett litet runt bord ägare. 
Vårt barnlotteri, med en kickboard som 
förstapris, lockade många att köpa en lott 
och många satt också och fikade på vår 
servering. 

Tack alla ni som kom och ni som 
ställde upp och hjälpte till!

I vår Världens Barn-grupp i Ale 
finns representanter för Lions, Svenska 
Kyrkan, PMU och Röda Korset.

Nu fortsätter gruppens arbete med 
att bland annat försöka engagera PRO 
och SPF och att få så många företag 
som möjligt att skänka 500 kronor och 

därmed få sin logotype i Alekuriren.  Vår 
stora önskan är att alla barn i förskolor, 
skolor och föreningar skulle vara aktiva 
på något sätt i insamlingen för Världens 
Barn. 

Våra insamlingsbössor kommer att stå 
på många olika ställen och vi kommer 
också att delta i olika arrangemang 
under hösten. Du vet väl att den stora 
bössinsamlingen med gala i TV blir 
den 12-13 oktober? Tack på förhand 
för att du vill vara med och göra livet 
lite bättre för Världens Barn.

Vill du vara med och skramla med 
bössa så kan du anmäla dig till Röda 
Korsets secondhandaffär i Älvängen. 
Tillsammans kan vi göra mycket för 
Världens Barn!

Världens Barn i Ale

Kick off för Världens 
Barn-insamlingen

Förra lördagen arrangerades loppmark-
nad i Älvängen till förmån för Världens 
Barn.

Lördagen den 8 september gjorde 
Lödösetraktens Hembygdsförening 
en tidsresa genom norra Halland. Ett 
40-tal resenärer åkte med buss mot 
Fjärås Bräcka där guiden mötte upp 
och ett fikastopp gjordes. Guiden 
berättade om när isen lämnade Fjärås 
och bräckan bildades. Han berättade 
om när den mäktiga inlandsisen smält 
och marken torrlagts och människor 
kom vandrande och blev bofasta. Här 
finns bland annat ett av landets största 
järnåldersgravfält.

Två gestalter kom vandrande och 
berättade om dåtiden. Tidsreseguiden 
fortsatte att berätta om vikingar och 
hur kristendomen nådde Halland och 
vid Förlanda kom munken Fader Pius 
och vandringsmannen Torulf och 
berättade sin historia.

Resan gick nu vidare mot Äskhults 
by och vi är framme på 1800-talet. 
Återigen mötte oss skådespelarna som 
nu gestaltade bondesamhället. Resan 
fortsatte mot Skårs gård där en tidsty-
pisk måltid serverades med risgryns-
pannkaka med blåbärssylt till efterrätt. 
Vår guide fortsatte att berätta om 
1800-talet fram till 1900-talet.

Nästa stopp blev Tjolöholms slott 
där nytt skådespel började med Blan-
che Dickson som tog emot Kommers-
rådet från Lödöse och hans gäster. En 
fantaskisk guidning av skicklig skåde-
spelerska som berättade om slottet och 
visade oss runt.

Resan slutade där den började – på 
Fjärås Bräcka. Vi har nu varit med om 
en tidsresa från 13000 år före Kristus 
till nutiden. En fantastisk resa som vi 
verkligen kan rekommendera.

Barbro Sandström

Lödöse Hembygdsförening 
togs med på tidsresa

SPF Göta Älvdalsbygden anordnade 
i onsdags en resa till Halland. Först 
besöktes Ringsegården. Där finns en 
stor samling av Gunnar Brusewitz 
enorma produktion av akvareller o 
teckningar. Även Lars Jonssons alster 
finns utställda där.

Efter kaffe och information om 
de vackert belägna lokalerna och 
utställningen gick resan vidare längs 
kustvägen till Wapnö slott. Där gui-
dades gruppen runt bland kor och 

kalvar och fick en liten inblick i hur en 
modern stor gård med mjölkproduk-
tion och miljöansvar drivs idag. På 
gården finns 1200 mjölkkor och 1700 
ungdjur. Guiden påpekade gärna att 
med mjölkningsstationen 30 meter 
från mejeriet kan företaget få ut 
färska produkter med ett minimum 
av transporter och tidsförlust. Slottets 
historia berättades och lunchen ser-
verades i den anrika slottsbyggnaden. 
Innan hemresan gavs det möjlighet att 
handla deras ”härproducerade” pro-
dukter.                                            ❐❐❐

SPF-resa till Halland
Ett första stopp gjordes på Ringesgården.Ett första stopp gjordes på Ringesgården.

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Lunch &

À la Carte

Fullständiga 

rättigheter

Trubadur
Ken Bee
Lördag 29/9

En era är över - 

går ned!  

MIMERS HUS 
KUNGÄLV

  
 GROUP

Välkomna!

Sammys Äventyr 2
Söndag 30/9 kl 15

Hypnotisören
Söndag 30/9 kl 18
Onsdag 3/10 kl 19

Palme
Onsdag 26/9 kl 19

Entré 80kr 

3D

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Nordtysklands 
praktstäder
 4 dagar i Gadebusch
Hotel Christinenhof ★★★

Ett litet paradis med 2000 glitt-
rande sjöar avgränsade med 
1700 km östersjökust – det 
är landskapet Mecklenburg-
Vorpommerns prakt. Hotel 
Christinenhof ligger i utkanten 
av den lilla medeltidsstaden 
Gadebusch, ca 225 km från 
den danska gränsen och 90 km 
från Rostock. Här bor man per-
fekt i förhållande till några av 
Nordtysklands största attrakt-
ioner: De praktfulla hansa-
städerna Lübeck och Wismar 
vid Östersjökusten samt törn-
rosaslottet i Schwerin.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Gadebusch

Från 1/10 inkl vistelsen en 
extra 3-rätters meny

 Ankomst: Valfri t.om. 19/12 
2012. 
 

Hotel Christinenhof 
1 barn 
5-8 år 
endast 

189:- 

Slott i Sachsen-Anhalt
4 dagar i Tyskland

★★★★  
Slottet blev renoverat 2001 och bjuder på modern komfort samtidigt 
som man har bevarat den traditionella slottselegansen och den 
historiska atmosfären som de adliga familjerna har berikat slottet 
med genom flera generationer.

Pris per person i dubbelrum 

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:- 

Ankomst: Sön-mån t.o.m. 
17/12 2012.  

Weekend i Göteborg
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Odin ★★★★  
Göteborg har alltid haft en härlig storstads-
stämning över sig, och samtidigt ’go’ och trevlig. 
Strax vid centralstationen finner ni det 4-stjärniga Hotel Odin som 
ligger inom gångavstånd till många av stadens alla nöjen. 

Pris per person i minidubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.149:- 

Ankomst: Fre t.o.m. 14/12 samt 
valfri 12-19/10, 21/10-2/11 och 
16-29/12 2012.  

inkl. frukost 
endast 599:- 

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren


