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STARRKÄRR. En gul 
sol som lyste från en 
klarblå himmel.

De blågula inslagen 
var många i Prästa-
lund.

Närmare 300 per-
soner kom för att fi ra 
nationaldagen i den 
idylliska hembygdsgår-
den.

Det enda gulsvarta inslaget 
under det sedvanligt mysiga 
och familjära nationaldags-
firandet i Prästalund var 
Ahlafors IF, som av arrangö-
ren erhöll en flagga. Harald 
Axberg, Pernilla Fager-
holm, Lars-Inge och Mari-
anne Andersson represen-
terade 100-åringen och tog 
tacksamt emot den blågula 
flaggan. Besökarna hyllade 
dessutom jubilaren med en 
varm applåd.

Tidigare hade fantåget 
formerats och national-
sången ljudit över Starrkärrs 
vackra nejder. Oppositions-
rådet Paula Örn (S) höll 
årets högtidstal och uppma-
nade samtliga att njuta av 

atmosfären i Prästalund.
– Svenskheten är lika unik 

som var och en av oss, sade 
Paula som också skänkte en 
tacksamhetens tanke denna 
nationaldag.

– I ett globalt perspektiv 
bor vi i ett fantastiskt land. Vi 
kan bara konstatera att vi har 
haft tur i det globala födel-
selotteriet. Vi har förmånen 
att bo i ett land som har så 
mycket att erbjuda och där vi 
har tillgång till så mycket.

Kommunful lmäkt iges 
ordförande Klas Nordh 
(FP) tog tillfället i akt att 
hälsa nysvenskar välkomna 
till Ale. Ceremonin blev 
dock aningen rumphuggen 
då de inbjudna gästerna inte 
hunnit till Starrkärr i tid. 

Nysvenskarna erhöll emel-
lertid sin gåva lite senare på 
eftermiddagen.

Nye ordföranden i För-
eningen för nationaldagens 
firande i Ale, Tore Berg-
hamn, hyllade sin företrä-
dare på posten, Hugo Wall-
berg, som fick ta emot blom-
mor och uppmuntrande ord.

För den musikaliska 
underhållningen svarade 
blåsorkestern Larmet, 
Sandra Bendrik framförde 
vacker solosång och bandet 
Älva Plus rockade loss under 
ledning av ”Stuffa-Stig”.

Vädret var det bästa tänk-
bara och nationaldagsfirarna 
stortrivdes i den rofyllda 
miljön. Fikaförsäljarna hade 
fullt upp och det gällde också 

lotteripersonalen. Kaffepa-
ket och chokladaskar fanns 
på prisbordet.
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Blågult fi rande i Prästalund

Fantåget anländer Prästalund.

En fl agga delades ut under nationaldagsfi randet i Starrkärr 
och den tillföll 100-årsjubilerande Ahlafors IF, som represen-
terades av Harald Axeberg, Pernilla Fagerholm, Marianne och 
Lars-Inge Andersson.

Oppositionsrådet Paula Örn 
(S) höll årets högtidstal.

Blågul klädsel dagen till ära.Närmare 300 personer kom till Prästalunds hembygdsgård 
för att fi ra nationaldagen.

Nye ordföranden i Föreningen för nationaldagens fi rande i 
Ale, Tore Berghamn, uppvaktade sin mångårige företrädare 
på posten, Hugo Wallberg.

Nysvenskar välkomnades i samband med nationaldagsfi -
randet i Prästalund. Här är det familjen Shahrour som just 
erhållit en gåva av kommunfullmäktiges ordförande Klas 
Nordh.

NATIONALDAGEN

Den 6 juni är en märkesdag för 
Sverige. Det var den 6 juni 1523 
som Gustav Vasa valdes till Sveri-
ges konung. Därmed blev Sverige 
ett självständigt land och den 
nordiska unionen upphörde.
Sedan 1916 har vi fi rat den 6 juni 
som Svenska fl aggans dag. Från 
och med 1983 är den 6 juni Sveri-
ges nationaldag. 2005 blev 6 juni 
en röd dag i almanackan.
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