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Vid vårens sista Rota-
rymöte i Ale avgick Leif 
Axelsson efter två år som 
president. Han efterträddes 
av Wimar Sundeen, som 
innehaft presidentposten ett 
tidigare år. Wimar som  bor 
i Skepplanda har bland annat 
jobbat som privatrådgivare 
på Swedbank. Numera är 
han förtroendevald revisor 
inom Västra Götalandsregi-
onen.

Avgående ordföranden i Ale Rotary Leif Axelsson önskar efter-
trädaren Wimar Sundeen lycka till.

President-
skifte i Ale 
Rotary

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Sommarmusik:
”BRUDMUSIK FRÅN SVENSKA LANDSKAP”
Gabriel Hellman, fiol
Ingela Ekström, orgel
Söndag 20 juli kl. 17.00, Ale-Skövde kyrka, Nygård 
OBS! Musikgudstjänsten är 20:e och inte 27:e!

”SÅNGER I SOMMARTID”
Ellenor Lorentsson, sång
Ingela Ekström, ackompanjemang
Söndag 3 augusti kl. 17.00,  
S:t Peders kyrka, Lödöse

www.svenskakyrkan.se/nodinge
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

Sommarmusik

Tis 22 juli kl 19 i Nödinge kyrka

”En solig blandning”  
Sören Renulf, operasångare och 
sångpedagog, sjunger sommarens 
vackraste sånger tillsammans med 
pianisten Lowe Pettersson. Visor, 
psalmer och klassisk musik varvas 
med tankar och berättelser. 

Tis 8 juli kl 19 i Surte kyrka

”Sparven från Paris” 
Ida Andersson, sångerska och 
kyrkomusiker, sjunger och berättar 
om den franska vissångerskan Edith 
Piaf som erövrade världen med sin 
fantastiska röst. 

Tis 29 juli kl 19 i Nödinge kyrka

”Minns du sången” 
Roland Utbult med musiker sjunger 
välkända sånger och psalmer ur den 
kristna sångskatten. En sommar-
turné med inspiration från den 
uppskattade tv-serien ”Minns du 
sången”.

Tis 15 juli kl 19 i Surte kyrka

”Visor i sommartid” 
Visprästen Åke Andreasson, tidig-
are kyrkoherde på Öckerö, sjunger 
visor om hav, sommar och längtan 
till före detta färjeskepparen Bertil 
Bryngelssons dragspelstoner.

20 medlemmar tog tåget 
till Bohus och gick genom 
Vinningsbo dalar upp till 
Björkärrs äng. Stigen är 
förbättrad och försedd med 
spänger och mer lättvand-
rad än tidigare. Ängen 
slås av Nödinge sockens 
hembygdsförening. Tack 

vare detta är ängsfl oran väl 
bevarad. Vi kunde glädja 
oss åt åsynen av nattviol, 
jungfru Marie nycklar med 
fl era. Solen sken och vi njöt 
av vårt kaffe. Vi fortsatte 
en fi n stig ner till Klädkäl-
laren. Väl komna hem bröt 
ett åskväder löst. Som van-

ligt hade fredagsvandrarna 
haft tur med vädret.

Denna vecka tar vi tåget 
till Nol och går till Nö-
dinge via fältspatgruvan vid 
Gillestan. Trevlig sommar!

Lennart Mattsson

SPF Alebygden i Vinningsbo dalar

Tillsammans med kollegan 
Rose-Marie Orderud har 
Liselott Andersson fi xat må-

larstunder under våren för de 
boende på Soläng. Arbetet 
resulterade i en utställning 
som hade premiär i tisdags.

– Deltagarantalet har va-
rierat mellan tio och tjugo 

personer. De boende har fått 
måla på fri hand, berättar Li-
selott Andersson.

– En del är dementa och 
har tappat språket. Målning-
en har blivit ett sätt att kom-
municera. För många har det 
varit en stor upplevelse och 
man har försjunkits i projek-
tet.

Till tisdagens vernissage 
hade boende och dess anhö-
riga samt personal på Soläng 
bjudits in. Det serverades 
skumpa och spelades vacker 
livemusik.Boende på Soläng har under våren träffats för att måla tillsammans. I förra veckan bjöd man in 

till vernissage.

Färgsprakande 
vernissage på Soläng
LÖDÖSE. I förra veckan bjöd Solängs äldreboende 
in till vernissage.

Konstverk som de boende har skapat tillsammans 
visades upp i en färgsprakande utställning.

– Om det blir någon fortsättning i höst återstår 
att se, men jag hoppas vi kan spinna vidare på den 
här inslagna vägen, säger arbetsterapeut Liselott 
Andersson.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Veckans rosor till er som 
hjälpte oss med vårt ikull-
välta träd.

Tacksamma grannar
i Starrkärr

VECKANS ROS

Veckans ros till Köpmans 
hytta i Surte för trevligt 
bemötande och mycket god 
mat. Tack!

PRO Surte-Bohus

Vad sa dom 
på Rapport 
i går kväll?

Hörselskadades Riksförbund

Det blir svårare att hänga 
med när man börjar höra lite 

dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888 000.

www.horsellinjen.se


