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SURTE. Vilken fest det 
blev!

Bruksongars vårav-
slutning betraktades 
som en höjdare av alla 
deltagare.

– Frågan är hur vi ska 
klara oss i tre månader 
innan höstsäsongen 
drar igång, skrattar 
Nisse Svensson.

I förra veckan hade Bruks-
ongar ordnat med våravslut-
ning på Glasbruksmuseet. 65 
personer hade hörsammat 
inbjudan.

– Vi hade så roligt. Vi satt 
och pratade i flera timmar, 
förklarar Nisse Svensson.

Festkommittén hade 
dagen till ära fixat smörgås-
tårta vilket uppskattades av 
gästerna.

– Den godaste smörgås-
tårta jag någonsin har ätit, 
var Nisses egna betyg.

Det musikaliska inslaget 
svarade Christer Paulsson 
för, även han en så kallad 
Bruksonge.

Bruksongar träffas på 
Glasbruksmuseet varje tis-
dagsförmiddag. En tisdag i 
månaden arrangeras emel-
lertid en kvällsaktivitet med 
någon form av underhållning

– För inte så länge sedan 
dök en gammal klasskompis 
upp vid namn Leif Nilsson. 
Senaste gången jag träffade 
honom var 1969, berättar 
Nisse Svensson.

Till hösten återupptar 
Bruksongar sina tisdagsträf-
far.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Förra sönda-
gen, i samband med vernis-
sagen av utställningen Ur 
jord och Eld, var det prisut-
delning för Repslagarmuse-
ets årliga teckningstävling 
ämnad för Ale kommuns 
grundskolor.

Det blev en högtidlig cere-
moni där vinnaren Moham-
med Al-Debis från Kyrk-
byskolan 9B mottog diplom 
med en Aroseniusreproduk-
tion samt 1 000 kronor till 
sin klass.

Tyvärr kunde inte andra-
pristagaren Emmy Lööf och 
tredjepristagaren Jennarong 
Chiangtong, båda från klass 
7b1 Aroseniusskolan, när-
vara.

Repslagarmuseet visade 
under våren en vandringsut-
ställning från Västarvet ”Det 
Andra Ansiktet” som hand-

lade om masker och identite-
ter. Samma tema följdes upp 
i teckningstävlingen. Barnen 
och ungdomarna hade verk-
ligen gått i gång på temat, 

målat och tecknat på ett 
expressivt och fantasifullt 
sätt.
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Christer Paulsson underhöll med fi n musik.

Våravslutning hos Bruksongar
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Lotta Berglöw på Repslagarmuseet tillsammans med teck-
ningstävlingens vinnare Mohammed Al-Debis från Kyrkby-
skolan klass 9B.

Mohammed Al-Debis vinnande bidrag.

– Högtidlig ceremoni på Repslagarmuseet

Mohammed vann
teckningstävling

ALAFORS. Furulundsparken 
visade sig från sin allra bästa 
sida när daglediga och pensi-
onärer bjöds in till ”En dag i 
hälsans tecken”. Arrangören 
hade hoppats på försommar-
värme och den önskan infria-
des. Aktiviteterna i form av 
tipspromenad, femkamp, 
boule och sittgympa genom-
fördes i behaglig temperatur. 

Kommundietist Kristine 
Arhage var på plats och ser-
verade goda förslag på mat 
för en picknickkorg. Besö-
karna fick också smaka frukt 
av olika sorter.

För den musikaliska 
underhållningen svarade 
Rolf Rhodén och Yngve 
Lundsten. Alla såg ut att 
trivas då de flanerade runt i 
folkparksidyllen. Många pas-
sade också på att njuta av en 
fika på kaféet.

– Vi räknade in 150 nöjda 
besökare vilket är jättebra. 
Detta var åttonde gången 
som vi arrangerade hälsodag. 
Vi har hittat ett fungerande 
koncept, säger Gittan Otter 
från PRO Ale Norra.

Utöver PRO deltog också 
SPF, Ale kontakt- och stöd-
verksamhet, Röda Korset 
och Rådet för Hälsa och 
Trygghet i arrangörskom-
mittén.

I denna femkampsgren gällde det att slå huvudet på spiken.

Lilly Johannesson sålde lotter till besökarna.
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Soldränkt pensionärsdag i Furulundsparken


