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NÖDINGE. Backa Säteri 
Krog & Catering slår 
åter upp dörrarna.

Till helgen öppnar 
restaurangen på nytt.

– Det är speciellt att 
driva en golfkrog och 
jag vet vad det handlar 
om, säger Madeleine 
Ebefors.

Madeleine Ebefors, 25, har 
tidigare varit med och drivit 
restaurangen på Torslanda 
GK. Nu blir hon ensam 
ansvarig för Backa Säteri 
Krog & Catering.

– Men jag kommer att ha 
god hjälp av min mamma. 
Vi har alltid pratat om att 
göra något tillsammans och 
nu dök läget upp. Hon har 
ett företag inom möbel-
branschen, men ska hinna 
med detta också, förklarar 
Madeleine som har upplevt 
ett händelserikt år så här 
långt.

– Det som förde mig till 

den här sidan älven var fak-
tiskt boxningen. Eftersom 
jag tränade boxning fyra-fem 
dagar i veckan i Bohus tyckte 
min sambo Mattias att vi 
lika gärna kunde bosätta 
hos här någonstans. Vi hit-
tade ett hus i Göta som vi 
fastnade för och samtidigt 
fick jag kontakt med ägaren 
till Backa Säteri Golf, Ulf 
Runmarker. Allting har gått 
väldigt fort. Samtidigt som vi 
håller på att renovera huset, 
så ska alla pusselbitar falla på 
plats här, säger Madeleine.

Lunchgästerna kommer 
att serveras svensk husmans-
kost. Rejäla portioner utlovas 
dessutom.

– Man ska gå härifrån 
nöjd, betonar Madeleine 
som strävar efter en trivsam 
och hemtam miljö.

– Jag gillar platsen, det 
är en charmig fastighet. Jag 
kommer blanda gammalt 
och nytt.

Så fort alkoholtillståndet 

anlänt planerar Madeleine 
Ebefors för kvällsaktiviteter.

– Absolut! På fredagar 
blir det after work med olika 
teman. Det är min plan i alla 
fall.

Att driva en golfkrog är 
tufft, men Madeleine Ebe-
fors räds inte utmaningen. 
Hon har strategin klar för 
sig.

– Det är hårt arbete som 
gäller och man måste ge det 
tid. På en golfkrog spelar 
gemenskapen en betydande 
roll. Det ska kännas natur-
ligt att gå hit, istället för att 
dricka kaffet själv hemma. 
Sedan är det viktigt att alla 
känner sig välkomna, inte 
bara golfarna. Jag riktar mig 
till alla och möjligheterna 
att göra något riktigt bra 
finns här i Nödinge, avslutar 
Madeleine.

STARRKÄRR. Starrkärr-
Kilanda församling 
bjuder in till Förmid-
dagscafé med jämna 
mellanrum.

I torsdags löd pro-
gramrubriken: ”Årets 
gång i visan”.

Lennart Thorstens-
son och Sabina Nils-
son gjorde gemensam 
sak och hälsade våren 
välkommen.

Musikstunden i Starrkärrs 
församlingshem föregicks av 
en inledande andakt och kaf-
fedrickande. Besökarna lät 
sig väl smaka av det fikabord 
som hade dukats upp.

– Musiken försätter oss 
i olika sinnesstämningar. 
I musiken kan man finna 
glädje, tröst eller rent av 
känna vemod. Att sjunga 
tillsammans förenar. Om 
alla världens människor vore 
körsångare så skulle det inte 
finnas något krig. Det går 
inte att sjunga och samtidigt 
vara arg, eller hur?

Tänkvärda ord från Sabina 
Nilsson, som också passade 
på att slå ett slag för den fri-
luftsgudstjänst som äger rum 
i Prästalund den 12 maj och 

den vårfest som är planerad 
till den 29 maj.

– Vårfesten är för både 
små och stora. Öppna för-
skolan är inbjudna dagen till 
ära. Det arrangeras poäng-
promenad, korvgrillning 
och en speciell kaktävling. 
En jury ska utse den godaste 
kakan.

Lennart Thorstensson 
var precis hemkommen från 
Holland och vad kunde då 
passa bättre som öppnings-
melodi än ”Tulpaner från 
Amsterdam”.

– Jag har redan fått en för-
smak av våren och om vi bara 
lugnar oss så kommer den hit 
också, sade Lennart och fort-
satte på den inslagna vägen 
genom att på dragspelet 
stämma upp i ”När det våras 
ibland bergen” och ”Det är 
våren”.

– Det finns så många 
vackra sånger om just våren. 

Det är en härlig tid vi har 
framför oss, konstaterade 
Thorstensson och publiken 
nickade instämmande.

JONAS ANDERSSON
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Vinnarna får sin elräkning för april betald av Green Village
1  Kom till Green Village den 5 maj, kl.12.00-15.00, Danska Vägen 2 Surte

2  Ha med dig din elräkning, vi drar 5 vinnare

3  Bygg och måla din fågelholk och få en ny chans att vinna andra fina priser

*

*Eventuell vinstskatt betalas av respektive vinnare.

Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se
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LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Madeleine Ebefors är ny krögare på Backa Säteri Krog & Catering som öppnar för säsongen 
nu till helgen.

– Madeleine ny krögare i Nödinge

Backa Säteri 
öppnar igen

Lennart Thorstensson och 
Sabina Nilsson spelade och 
sjöng på det Förmiddagscafé 
som anordnades i Starrkärrs 
församlingshem på tors-
dagsförmiddagen.

Kaffegästerna njöt av såväl fi kat som av den musikaliska 
underhållning som serverades.

Årets gång 
i visan


