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NOL. Ytterligare en 
mötesplats för äldre är 
född.

I Nol den här gången.
Ett femtontal perso-

ner kom till invignings-
fi randet i Folkets Hus.

Det är Ale kommun i sam-
arbete med Röda Korset 
som står bakom satsningen 
på Mötesplats Nol. I andra 
våningen på Folkets Hus 
inbjuds äldre till social sam-
varo varannan måndag, 
jämna veckor.

– Sedan tidigare finns 
det mötesplatser för äldre i 
Bohus, Nödinge, Alafors och 
Älvängen. Detta blir femte 
orten i ordningen, förklarar 
äldrepedagog Carina Wall-
ström.

Fokus ligger på gemen-
skap och trevlig samvaro 
runt kaffebordet. En och 
annan aktivitet utlovas också.

– Aktiviteterna styrs av 
deltagarnas önskemål, säger 
Carina Wallström.

På invigningsdagen 

underhöll PRO-pojkarna & 
Anita. De lär med all san-
nolikhet återkomma senare 
i höst.

– Musiken var ett uppskat-
tat inslag. Vi är väldigt nöjda 
med responsen från delta-
garna och förhoppningsvis 
blir vi ännu fler i framtiden, 

säger Inger 

Öhrn som representerar 
Röda Korset.

Nästa gång som Mötes-
plats Nol håller öppet är nu 
på måndag den 30 septem-
ber.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Vi är på väg 
Temagudstjänst 

med stora och små 
Nols kyrka 29/9 kl.17.00.

Barnkören gNola.
Kyrkkaffe

Förmiddagscafé
Torsdag 26/9 

10.00-12.00 

Starrkärrs församlingshem

10.00 1 00 00

Starrkärrs församlingshemStStata em

Höstglöd

Vi får följa naturfotografen 

Ingemar Skogar 
på en resa när Sverige är 
som färgrikast.

Filmeftermiddag

Gudar och Människor
Söndag 29/9 kl. 16.00

Starrkärrs församlingshem

Resan till Rit & Måle-
rigården och Carlsbergs 
bryggeri startade i moll 
och genomfördes i dur – 
underbara studiebesök med 
guidning av två fantastiska 
halländskor.

För min fru och mig 
började resan från Nols 
station. Där möttes vi upp 
av en buss från Stigenbuss 
som redan hade hämtat upp 
PRO-are från norra Ale. 
Regnet hängde i luften och 
när vi väl kommit på bussen 
så kom de första dropparna. 
Ingen rolig start på resan, 
men det visade sig att ju 
längre söderut vi kom desto 

klarare blev himlen.
Väl nere vid Rit & Måle-

rigården utanför Tvååker 
kändes allt väldigt positivt 
och ännu bättre blev det 
med det fina vädret och 
att vi fick fika direkt. Efter 
fikat fick vi en redogörelse 
för vad Lena Petersson, 
som tagit över släktgården 
och byggt om till konst-
ateljé och utställningshall, 
arbetar med. Lena ses som 
en nutida Jenny Nyström 
med sina tomtemotiv. 
Hon är en fantastiskt aktiv 
person med massor av järn 
i elden. Förutom konstnär-
skapet med akvarellmål-

ning med tomtar, katter 
och småkryp uppträder 
hon som sångerska i bland 
annat Falkenbergsrevyn.

Idéer saknar hon abso-
lut inte och hennes alster 
börjar spridas över hela 
världen i form av tryck på 
servetter, brickor, vykort, 
tabletter, grafiska blad med 
mera. Vi fick också höra 
en rolig imitation av en 
raspig och repad vinylskiva 
med Lill-Babs succé ”Itsy 
bitsy”. 

Resan fortsatte till Fal-
kenberg och Carlsbergs 
bryggeri. Där fick vi en 
god lunch och fick till den 
prova olika alkoholfria öl. 
Därpå följde en guidad vis-
ning i bryggeriet med vår 
fenomenala guide. Inför 
bryggerivisningen fick vi ta 
på oss ”maskeradkläder”, 
åtminstone uppfattades 
skyddskläderna på det viset 
av många deltagare. Efter 
mycket informativ visning 
tack vare guiden Karin 
var det dags för en liten 
ölprovning. Vi fick testa 
några olika sorters öl och 
fick information om hur 
man skall hitta rätt sorts 
mat till respektive ölsort.

Efter denna provning 
och eventuella toalettbesök 
var det dags för hemresan. 
Ett stort tack till resear-
rangörerna Eva och Anna-
Greta för en mycket trevlig 
resa.

PRO Ale Norra
Jouko Kangasoja

SPF Göta Älvdalsbygden 
gjorde den 18 september en 
resa till Limmared. Närmare 
50 intresserade deltog. 

Första stoppet gjordes vid 
Limmareds Säteri. Säteriet 
har anor från 1300-talet och 
drivs sedan 1978 av paret 
Margit Bylin och Yngve 
Larsson. Efter kaffet gjor-
des ett besök i gårdsbutiken. 
Där saluförs produkter från 
gården, men också kläder, 
prydnadssaker med mera. 
Margit visade och berättade 
sedan om säteriets historia. 
Boningshuset utgörs av en 
av de ursprungliga flyglarna, 
som varsamt moderniserats.

Färden gick sedan vidare 
till det lilla samhället Lim-
mared och Glasets Hus, som 
är ett levande industrihisto-
risk museum. Glasbruket i 
Limmared är Sveriges äldsta 
i drift varande glasbruk, 
grundat 1740 av Gustaf 
Ruthensparre, som även 

ägde säteriet. Numera ägs 
glasbruket av Ardagh Glass, 
ett irländskt företag. Lim-
mareds glasbruk är det enda 
svenska glasbruk som tillver-
kar förpackningsglas. Den 
mest kända produkten är 
flaskan till Absolut Vodka.

Guiden Gun Ohlsson, 
iklädd 1700-tals mamsell-
dräkt, berättade med stor 
inlevelse och kunskap om 
brukets historia och olika 
produkter genom seklen. 
Några ungdomar demon-

strerade glasblåsningens 
svåra konst.

En välbehövlig och fan-
tastisk lunch åt på Limma-
reds Värdshus innan färden 
gick vidare till trakterna runt 
Yttre Åsunden och Säm-
sjön, som Birgit Th Sparre 
beskrivit i romansviten 
”Gårdarna runt sjön”. 

Turen avslutades med 
kaffe i det gröna innan 
färden ställdes mot 
hemorterna.

❐❐❐

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
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Onsdagsträff 2 oktober
Kl 13.00 Nödinge församlingshem. Fika och gemenskap

SPF-resa till 
Limmared

Limmared Säteri med anor från 1300-talet.

– Äldre välkomnas till Folkets Hus

En ny mötesplats är född

Mötesplats för äldre har startats upp i Folkets Hus i Nol. 
Förra måndagen fi rades premiären.  

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

S:t Peders kyrka Lödöse

Gudstjänst 
söndag 29 september kl 17

Avskedspredikan 
- Magnus Skredsvik

Kyrkkaffe i  församlingshemmet.

Välkomna!
Välkommen till vår

Vuxen/barn för daglediga 
med barn 0-5 år

Lödöse församlingshem 
varje tisdag kl 09-11

Vi leker, sjunger och 
fikar tillsammans.
Ingen anmälan.

Har du frågor, ring 
Linde Lundqvist 
0303-44 25 13

Välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lena Petersson hälsade välkommen till Rit & Målerigården 
utanför Tvååker.

PRO Ale Norras på besök i Halland


