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Fredag 6 sept kl. 18.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 280-300 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 

1 timme innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter 
per telefon: 0303-74 21 13

r

i Nödinge

SKEPPLANDA. Mest vack-
ert väder och bara lite regn 
blev det på årets Hembygds-
dag som hölls på Grönköp 
i Skepplanda, lördagen den 
10 augusti.

Besökarna strömmade 
till och flanerade i den fina 
miljön. Mellan de vackra 
gamla byggnaderna fanns 
olika försäljningsstånd och 
utställare placerade. Även 
Ale Släktforskare med dato-
rer var på plats i det gamla 
sockenmagasinet. 

Klockan tolv hälsade 
Göran Johansson i Skepp-
landa Hembygdsförening 
alla besökare välkomna och 
så var festen i full gång. I 
det stora serveringstältet 
serverades äggost och bryn-
ost, två gamla specialiteter. 
Naturligtvis fanns kaffe och 
smörgåsar av nybakat bröd, 
kakor och bullar. Besökarna 
prövade lyckan i de olika 
lottstånden och fyndade i 
loppisen som fanns inrymd i 
den gamla ladugården. 

I gammelstugan bakades 
det brödkakor vid elden och 
köparna stod i kö för att 
handla. I smedjan var det 
full verksamhet. En annan 
aktivitet, ny  för i år, var tjär-
bränning på gammalt vis.

Arrangörerna var mycket 
nöjda med årets Hembygds-
dag och vill framhålla bety-
delsen av frivilligas arbets-
insats och engagemang som 
gör att detta evenemang blir 
så trevligt och kan gå av sta-
peln varje år.                   ❐❐❐

Inom de närmaste veck-
orna startar Ale Brukshund-
klubb upp sina höstaktivite-
ter. Det kommer att ges en 
valpkurs med Anna-Lena 
Svensson och Pia Mikkel-
sen som ledare, samt ung-
hundskurs/grundkurs och 
en fortsättningskurs i lydnad 
med Monica Henriksson.

Dessutom en kurs med 
Monica Henriksson som 
riktar sig till de som vill 
tävla i lydnad och bruks. En 
lydnadstävling kommer att 
hållas lördag den 24 augusti 
för lydnadsklass I och II. 
Den startar med lottning 
för klass I, och åskådare är 
varmt välkomna. Caféet 
kommer att vara öppet. 

Rallylydnad växer i popu-
laritet inom hundsporten, 
och inom Ale BK finns en 
aktiv träningsgrupp och täv-
lande i alla de fyra klasserna. 
I mitten av september hålls 
Rallylydnads-SM vid Söder-
åsens BK i Skåne och även i 
år har Ale BK:s Marie-Lou-
ise Segvall kvalat in. Hon 
kom förra året på en femte-
plats med sin dansk-svenska 
gårdshund Joppe. En av 
de två SM-domarna i år är 
Birgitta Elgh, aktiv inom 
Ale BK både som instruktör, 
domare och tävlande. 

Den 21 september håller 
klubben en tävling för 
nybörjare i rallylydnad. 
Det är en väldigt rolig täv-
lingsgren att titta på, och 
alla intresserade hälsas väl-
komna. I oktober kan nya 
såväl som erfarna utövare 
anmäla sig till en helgkurs 

med Marie-Louise och Bir-
gitta som ledare.

Söndagen den 29 septem-
ber anordnar klubben en 
loppmarknad i klubbstugan 
vid Lindåsen. Det är inte 
bara hundrelaterade saker 

som kommer att säljas, utan 
allt möjligt, precis som en 
vanlig loppis. Alla hälsas 
välkomna, och självklart får 
hunden följa med!   

Anna Frisk

Hundglädje! Bilden tagen vid Ale BK:s lydnadstävling den 
1 juni.  Inom de närmaste veckorna starta Ale BK upp sina 
höstaktiviteter.    Foto: Anette Lindgren

Aktivitetsfylld höst hos Ale Brukshundklubb

Lyckad Hembygdsdag i Skepplanda

Växtförsäljning fanns med som ett inslag på Hembygdsdagen i Skepplanda.

I serveringstältet kunde besökarna avnjuta 
äggost.

Lotterna gick åt som smör i solsken.

Full fart i gammelstugan.


