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Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale

ADRESS LINDÅSEN 150 BOAREA CA 156 + 86 M² / 6 ROK

TOMTAREA 19226 M² ACCEPTERAT PRIS 1 795 000 KR

VISAS SÖ 15/6 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-24 56 51

LANTLIGT BELÄGEN VILLA - NÖDINGE
Vi har nu nöjet att erbjuda er en rejäl villa med bra läge i ett

område strax öster om Nödinge. Här bor du på bekvämt

cykelavstånd till populära Vimmersjön, idrottsplats, ridskola,

motionsanläggning och naturen har du inpå knuten.

SKEPPLANDA. Arran-
gören hade nog fl örtat 
med vädergudarna.

Det kom regn söderut, 
men över Skepplanda 
kyrka var det uppehåll.

Således blev det en 
utmärkt inramning när 
Barnens dag fi rades för 
andra året.

Fjolåret blev en succé och 
årets familjedag blev också 
en synnerligen lyckad till-
ställning. Redan klockan elva 
när aktiviteterna drog igång 
var det många besökare som 
hade sökt sig till kyrkans om-
råde.

På parkeringen hade två 
olika typer av hoppborgar 
placerats och en bit bort satt 
ansiktsmålarna på rad. Cor-
nelia tog tillfället i akt att bli 
tiger för en dag, snitsigt de-
korerad av Elin.

Dagen till ära fanns Tor-
björn trollkarl på plats och 
kön ringlade sig lång av barn 
som ville få en fi gurformad 
ballong att ta med sig hem.

– Jag vill ha ett svärd, sade 
Sixten som i likhet med 
många andra imponerades av 
trollkarlens fi ngerfärdighet.

Bokloppis och fi skdamm 

tilldrog sig också besökarnas 
intresse. Församlingen var 
också givmilda nog att bju-
da alla som önskade på korv 
med bröd, saft och kaffe.

STARRKÄRR. Framtiden 
mötte dåtiden.

I tisdags besök-
te 6-åringarna från 
Båtmans förskola 
hembygdsgården i 
Prästalund.

– Det är roligt när små 
barn visar ett sådant 
intresse för vår his-
toria, säger Inga-Britt 
Karlbom, ordförande i 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening.

Hajarna på avdelning Snäck-
an har tidigare gjort studie-

besök på museum för att 
bland annat ta del av Ivar 
Arosenius konstverk. Man 
har också besökt den plats 
i Älvängen där den kände 
konstnären en gång bodde.

– Vi visste att husets ka-
kelugn och dörrar fanns be-
varade i Prästalund. Barnen 
ville mer än gärna göra ett 
besök där, förklarar förskol-
lärare Katarina Lundgren.

I förra veckan förverkliga-
des den önskan. Klockan tio 
hälsade Inga-Britt Karlbom 
välkommen för att sedan 
guida gästerna runt i de olika 
byggnaderna.  

– I en timme berättade 
Inga-Britt om olika föremål 
och hur människor levde förr 
i tiden. Hon gjorde det på ett 
fantastiskt bra sätt och fång-
ade verkligen barnens intres-
se. Detta blev den absolut 
bästa utfl ykt som vi gjort, sä-
ger Katarina Lundgren.

Efter avslutad rundvand-
ring blev det fi ka i gröngräset 
och dessutom tillryggalades 
slingan som omger hem-
bygdsgården.

– En lyckad dag på alla 
sätt, avslutar Katarina Lund-
gren.

JONAS ANDERSSON

Barnen på Båtmans förskola vid sitt besök i Prästalund där ordföranden i Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, Inga-Britt Karlbom, tog emot.

– Förskolebarn besökte Prästalund
Resa tillbaka i tiden

Familjefest i Skepplanda

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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Cornelia blir målad till en tiger av Elin.

Hoppborgen var rolig tyckte 
Marcus.

Torbjörn trollkarl gör ett svärd 
till Sixten.

En del besökare passade på att fynda böcker och tidningar.

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor

Nr 71538 Mulderbosch Syrah Cinsault Heritage 
Blend 2012. 269 kr. 3 l BiB. Alkoholhalt 13,5 %
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mulderbosch – Premiumvin

ett riktigt fynd!
Beställ på systembolaget.se eller i din butik. 

Följ oss på mulderbosch.se

Per Bill, Dina Viner Professional

VÄL 
PRISVÄRT
Röttorps Bästa-lista
vinbanken.se
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