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SKEPPLANDA. Med Korkskruven på 
plats gick invigningen av sinnenas 
trädgård på Klockareängen som en 
dans.

Dansföreningens uppvisning före-
gicks av traditionell bandklippning 
och tal.

– Vi är oerhört glada över den här 
satsningen, förklarade enhetschef 
Birgit Johansson-Rytterhag.

Det var en behaglig temperatur som inbjöd 
till utomhusaktiviteter. Klockareängen kunde 
inte valt en bättre dag för invigningsfirandet 
av sinnenas trädgård.

– Kung Bore vägrade släppa greppet och 
det gjorde att arbetet inte kunde påbörjas 
förrän i mitten av april. Den 10 juli var allting 
klart och vi kunde ta trädgården i besittning. 
Den officiella har vi dock skjutit på, förkla-
rade Birgit Johansson-Rytterhag när hon häl-
sade alla välkomna.

”Millan” Söderäng och Elly Jareflod, 
som bor på Klockareängen, bistod enhets-
chefen när det var dags för bandklippning. 
Innan dess hade personal och brukare tagit 

sig en promenad i den vackra utomhusmil-
jön. Dagen till ära bjöds det också cider och 
snacks.

– Jag är verkligen stolt en dag som denna. 
Jag stred med näbbar och klor för att träd-
gården skulle komma till stånd. Det betyder 
livskvalitet för alla som bor här, konstaterade 
Omsorgsnämndens ordförande Boel Hol-
gersson (C).

Birgit Johansson-Rytterhag är också till-
freds med den satsning som Ale kommun har 
gjort.

– Det är fantastiskt att se glädjen hos våra 
boende. Nu kan de följa naturens växlingar, 
från det att det gror till full blomning. I vårt 
nya växthus ska de dessutom få vara med och 
odla diverse grönsaker.

Birgit Johansson-Rytterhag tog samtidigt 
tillfället i akt att framhäva det samarbete som 

sker med frivilligverksamheten inom olika 
områden.

– Det är alltifrån gudstjänster och bingo 
till promenader. Det är många frivilligkraf-
ter som gör enorma insatser. Jag har jobbat 
i Göteborg tidigare och aldrig upplevt något 
liknande.

Torsdagseftermiddagens invigningsfest 
avrundades inomhus, i den stora samlingssa-
len, där det bjöds kaffe och tårta.

JONAS ANDERSSON

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Irländsk folkmusik
med ”Dun Aengus”. Pubafton.
Fredag 20 september kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 100 kr

Dún Aengus har en mycket stor 
repertoar som utgår från den irländska 
folkmusiken. Även skotsk musik är en 

stor influens.

Filiokus Fredriks Trollericirkus
Familjeföreställning

Lördag 21 september kl 14
Medborgarhuset, Alafors. 70 kr

Jämför bilderna ovan och hitta de sex fel 
som finns i den nedersta bilden. Ringa in 
felen tydligt, klipp ut bilderna och sänd 
till: Alekuriren, Göteborgsv. 94, 446 33 
Älvängen. 
Märk ”PUBAFTON TÄVLING”, ange namn 
och adress. Skicka in senast fred 13/9

TÄVLING FINN 6 FEL
De fem första rätta svaren 

vinner en biljett till
”Irländsk folkmusik”

Trollkarlen Filiokus Fredrik blir 
cirkusdirektör. Med sig har han en haj 

som ska jonglera och en cirkusbjörn 
som också vill visa sina konster. Massor 

av härligt trolleri utlovas, 
i samarbete med publiken 
förstås. Godis till barnen.

Sponsras av miljöpartiet i Ale

Sinnenas trädgård invigd

Enhetschef Birgit Johans-
son-Rytterhag och ”Millan” 
Söderäng såg till att klippa 
det blågula bandet och för-
klara sinnenas trädgård på 
Klockareängen invigd.

Dansföreningen Korkskruven underhöll, här med en vals. I bakgrunden syns det nya växthu-
set.

– Stor glädje på Klockareängen

Onsdag 11 september kl 19
Matiné • Entré 80 kr

Söndag 15 september kl 18
Onsdag 18 september kl 19

Entré 80 kr

Söndag 29 september kl 15
Matiné • Entré 60 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NYBÖRJARKURSER
Torsdagen den 12 sept. kl 19
ALE GYMNASIUM, NÖDINGE
Ung eller gammal i par eller ensam, alla är välkomna. 
Ingen föranmälan och gratis prova på första gången.

Kontaktpersoner: Ann-Gret & Roger  0303-96 567 / 0702-73 25 75
 Mari-Ann & Ulf  031-65 44 64 / 0707-87 57 01
 Hemsida: www.surteswingers.org

Invigningsdagen till ära bjöds det på festlig 
dryck och snacks.

Det kan bero på att 
han börjar höra dåligt. 

Ring Hörsellinjen 
0771-888 000.

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Hej, har din
man slutat 

lyssna på dig?


