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Torsdag 27 juni Örjan

Torsdag 4 juli  PS Live

Torsdag 11 juli  Rock Circus

Torsdag 18 juli  Totto & Micke

Torsdag 25 juli  PS Live

Torsdag 1 aug  Totto & Micke

Torsdag 8 aug  Punch

Torsdag 15 aug  Örjan

Fredag 30 aug Bryggfi nal

Sommarhatt: 

Snart börjar 
det roliga.
Spara sommarens höjdpunkter så att du inte missar något.

Mat, dryck, musik och hög stämning. 

Boka bord för att försäkra dig om de 
bästa platserna vid älvkanten!
DJ: Tompa.
Åldersgräns: 18 år.

NÖDINGE. På torsdagen 
samlades några PRO-
medlemmar i Nödinge och 
började förberedelserna 
inför midsommar med att 
klä midsommarstången, 
resa den samt med förhopp-
ningen att den inte skulle 
fördärvas under natten.

På midsommarafton var 
vädrets makter med oss inför 
firandet och roligt var det att 
så många kom. Hemtjänst-
personal hjälpte till med 
att hämta tårtor och körde 
rullstolar och var verkligen 

engagerade till många pen-
sionärers glädje. Fler av de 
boende i servicehuset fick 
ju möjlighet till en stunds 
underhållning. Att även de 
rullstolsburna var med i 
svängen förhöjde upplevel-
sen av firandet. 

Sig Alfredsson och 
Roland Larsson svarade 
för musiken och fick många 
varma applåder, övriga stod 
för sången och hjärtat var 
med som alltid hos PRO i 
Nödinge. 

Rune Dahl

Tisdagen den 18 juni var 
SPF Alebygden på en fantas-
tisk utflykt. I en ”knôkfull” 
buss styrde vi färden mot 
Smögens brygga. Där vän-
tade en av Kulturbåtarna på 
oss, samt kaffe och en god 
fralla.

Sedan blev det inte så 
mycket ”knôk” mera, efter-
som en äkta bohuslänning 
guidade oss bland kobbar 
och skär under färden mot 
Fjällbacka. Guidningen 
blandades med svensk histo-
ria, mycket fakta, men också 
en blandning av dikt och 
verklighet. En Alebo kunde 

kanske ibland ha behövt en 
parlör.

Det var mulet när vi 
lämnade Ale, men snart 
gjorde solen oss sällskap 
på ett nästan spegelblankt 
hav. Vid ankomsten till 
Fjällbacka serverades vi en 
mycket god lunch och en 
guidning i Ingrid Bergmans 
och Camilla Läckbergs 
Fjällbacka. Väl hemma fanns 
bara ett ord på allas läppar: 
Fantastiskt! Ett stort tack till 
Eva och Margareta som stod 
för arrangemanget. 

Gösta Mårdborg

GLAD 
SOMMAR!

VI HAR SEMESTERSTÄNGT 
FRÅN 15 JULI OCH ÖPPNAR 

ÅTER 12 AUGUSTI

 

Vi hälsar då gamla och nya         
gäster välkomna! 

SKEPPLANDA. Midsom-
marfirandet vid hembygds-
gården Grönköp inleddes 
klockan 12 med att man 
tågade med midsommar-
stången mot dess plats. I 
täten gick spelemän ur spel-
manslaget Kafferast. De spe-
lade sedan och sjöng för alla 
barn och vuxna som dansade 
runt stången av hjärtans lust.

Därefter var det dags för 
förfriskningar och hem-
bygdsföreningens hemba-
kade kakor. Barnen prövade 
fiskelyckan i fiskdammen 

och fick napp varje gång, 
som det ska vara. De vuxna 
prövade lyckan i årets lotteri 
och fyndade i den fina loppi-
sen.  I gammelstugan guida-
des besökarna  om hur livet 
tedde sig förr i tiden, vilket 
var mycket uppskattat.

Den vackra miljön vid 
hembygdsgården, medlem-
marnas engagemang och 
det fina vädret gjorde årets 
midsommarfirande till en 
härlig upplevelse för alla 
som deltog.

❐❐❐

Spelmanslaget Kafferast gick i täten när midsommarfi randet 
inleddes på Grönköp i Skepplanda.

Lyckat midsommar-
fi rande i Skepplanda

Midsommarfi rande
vid Nödinge servicehus

PRO Nödinge ordnade med midsommarfi rande vid service-
huset.

SPF-are glider fram i det bohuslänska landskapet.

På plats i Fjällbacka.

SPF på kulturutfl ykt


