
europeiska samhälle får byggas 
på en gemensam värdegrund 
kan EU bli känt för att unionens 
länder är något av en trygg-
hetens zon för våra barn och 
äldre. Europapolitiken berör oss 
alla. Vi har haft två världskrig, 
Balkankrigen och nu Ukraina. 
EU behövs för freden. Vi vill 
ha politiker i Bryssel som står 
för hederlighet, ordning och 
tolerans. Vi hoppas att aleborna 
tycker det här är viktigt och ger 
Penilla Gunther, Trollhättan, 
din röst. 

Tony Karlsson Kristdemokrat erna
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VÄNERSBORG. 2014 fyller 
kristdemokraterna 50 år som 
parti och en som varit med från 
början 1964 är Ingvar Arvids-
son från Ale. Stämman handla-
de om att fi ra de 50 åren och det 
kommande EU valet.

Ingvar berättade om de första 
svåra åren för ett nytt parti. Om 
hur man satte upp valtavlor i Ale 
kommun, men även i Lilla Edets 
och Lerums kommuner. Vid det 
första valet fi ck man ett mandat 
i Starrkärrs kommun. När det 
gäller ekonomin fanns inga 
pengar, det var mycket ideella 
insatser och lotterier för att få 
det att gå runt. Partiet har under 
alla år försökt att fokusera på 
det mjuka frågorna, skola, vård 

och omsorg. 
Många motioner 
har handlat om 

familjefrågor, barn och äldre. 
Partiets valresultat har växlat 
under åren och just nu har 
kristdemokraterna två mandat i 
fullmäktige och man hoppas på 
en ökning i årets val.

EU är en organisation för 
fred och handel. Den 25 maj 
är det EU-val. Vi svenskar får 
möjlighet att utse 20 represen-
tanter till Europaparlamentet. 
Vi är övertygade om att valet 
är viktigt men att valet av rätt 
person är ännu viktigare. Det är 
rentav avgörande. 

Europa har ett kristet arv som 
präglat vår kontinent och krist-
demokratin skall spela en bety-
delsefull roll även i framtiden.

Kristdemokraterna är den 
största gruppen och det medför 
att en röst på en kristdemokrat 
innebär infl ytande. Om vårt 
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GÖTEBORG. En bättre place-
ring än i fj ol.

Det medförde också en 
ökad tillströmning av besö-
kare i och runt Repslagar-
museets monter.

– Många går på lukten 
och hittar oss på det viset, 
förklarar Bernt Larsson 
som tillsammans med 
övriga eldsjälar såg till att 
bemanna mässplatsen.

När årets TUR-mässa arrang-
erades 20-23 mars på Svens-
ka Mässan fanns naturligtvis 
Repslagarmuseet på plats.

– Båtmässan och TUR-mäss-
san utgör två av årets höjdpunk-
ter och är mycket viktiga inslag 
i vår utåtriktade verksamhet. Vi 
sprider vårt budskap långt ut-
anför kommunens gränser och 
många får upp ögonen för Ale, 
säger Bernt Larsson.

Torsdag samt fredag förmid-
dag var enbart ämnad för fackbe-
sökare, resterande tid höll mäss-
san öppen för allmänheten.

– Det blir många intressanta 
möten under några intensiva da-

gar. Vi knyter bland annat kon-
takter med olika researrangörer.

Med jämna mellanrum de-
monstrerades repslagning vilket 
väckte mässbesökarnas intresse 
och nyfi kenhet.

– Vi har all anledning att vara 
nöjda med den här helgen och 
hoppas att få komma tillbaka 
nästa år, avslutar Bernt Larsson.

TUMLEHED. Gösta Mård-
borg hade som vanligt lagt 
upp en trevlig vandring. 
Ett trettiofemtal vandrare 
ställde upp i Tumlehed. 
Sträckan var cirka 9 kilo-
meter lång men lättgången. 
Fikat intogs vid en idyllisk 
tjärn. Grodorna hade vaknat 
till liv och kaprifolens blad 
grönskade. Som vanligt höll 
sig regnet borta.

Denna vecka vandrar vi 
i Snäckebäcken, Nödinge. 
Observera att samlingsplat-
ser är pendelparkeringen 
vid Beijers i Älvängen, samt 
pendelparkeringarna i Nö-

dinge och Bohus.
Vårfesten går av stapeln 

i Medborgarhuset fredag 
den 28 mars. Underhåll-
ningen består av en trevlig 
musikfrågesport. Det går att 
anmäla sig fortfarande.

Ännu fi nns det platser 
kvar till resan till påskliljor-
na i Tranemotrakten och 
Limmareds glasbruk den 5 
maj.

Ett tjugotal romresenärer 
fi ck en fi n introduktion till 
resan av Gerhard Sager på 
Backavik.

Lennart Mattsson
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Repslagning på TUR-mässan

Ett nyslaget rep att hoppa över. TUR-mässans besökare överraskades när de kom till Repslagarmuseets 
monter.

SPF Alebygden i Tumlehed

Kristdemokraterna från Ale var
på distriktsstämma i Vänersborg

NÖDINGE. Nu på lördag 
blir det författarfi ka med 
Anna Eriksson på Ale bib-
liotek. Anna Eriksson är 
författare, illustratör och 
bloggare som kåserar kring 
det underbara livet som 
tant.

Anna har skrivit och il-
lustrerat två böcker om tan-
ter. Den första, ”Tantvar-
ning”, är en rikt illustrerad 

humorbok om hur det kan 
kännas att bli tant. Samti-
digt som den första boken 
kom ut 2010 startade Anna 
bloggen tantvarning.se på 
samma tema.

Nu, fyra år senare, blog-
gar hon fortfarande om 
tantlivet och ännu en bok, 
”Äntligen tant!”, har hun-
nit släppas.

JONAS ANDERSSON

Författarfi ka i Nödinge

 Kristdemokraterna Penilla 
 Gunther, Trollhättan, och Ingvar 
 Arvidssson, Ale. 


