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VÄNERSBORG. Pil-
grimslederna Göte-
borg-Vänersborg och 
Lödöse-Skara är nu 
uppmärkta. 

Förra fredagen samla-
des ett tjogotal intres-
senter i pilgrimslederna 
för ett lunchmöte i 
Vänersborg. 

Tillträdande ord-
förande i regionens 
kulturnämnd, Con-
ny Brännberg, höll 
invigningstalet och 
berättade att han har 
ett runt bord till vilket 
han kommer bjuda in 
dem som vill vara med 
om en spännande fort-
sättning. 

Syftet med lunchmötet var 
att redovisa utfallet av pro-
jektet, inte bara den nu 
aktuella leden Lödöse-Vä-
nersborg, utan även leder-
na Lödöse-Göteborg och 
Lödöse-Nossebro-Skara. 
Vidare lades det fram ett 
förslag att komplettera leder 
i Dalsland och Värmland, 
så att det skulle bli möjligt 
att vandra hela vägen Göte-
borg-Trondheim/Nidaros. 

– Kan man locka stora ska-

ror av människor att vandra 
till den södra ändpunkten 
Santiago de Compostela i 
Spanien borde man väl kun-
na intressera vandrare för 
den norra delen av den långa 
leden genom Europa, säger 
projektledare Bo Björklund 
som presenterade de genom-
förda projekten och delade 
ut en dokumentation med 
material från hemsidan, fol-
drar och annat material.

– Många ideella krafter 
har med glädje och enga-
gemang bidragit till ett väl 
genomfört projekt. Mar-
kägare och de tre berörda 
kommunerna Lilla Edet, 
Trollhättan och Väners-
borg har medverkat på olika 
sätt i det sista delprojektet. 
Pelle Dalberg har, mycket 
tack vare sin sällsynt goda 
kännedom om naturen i de 
aktuella områdena, utfört ett 
uppskattat arbete.

Informationsdatabas
Hemsidan är en omfattan-
de informationsdatabas, 
uppdelad på kartor, sevärd-
hetsbeskrivningar och his-
toriska fördjupningar. Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
erbjuder studiecirklar med 
hjälp av materialet som finns 
på hemsidan. 

Carina Frykman från 
Göteborgs stift berättade om 
Pilgrimscentrum i Göteborg 
och den invigningsvandring 
från Göteborg till Lödöse 
som gjordes i våras. Hon 
pekade på värdet av att för-
samlingarna även i fortsätt-
ningen kan vara delaktiga i 
driften av lederna. 

Utställning
Jan Johansson, Västarvet, 
berättade hur Västarvet och 
Lödöse museum har tagit 
till sig det faktum att Lödöse 
har blivit en knutpunkt med 
leder mot Göteborg, Skara 
och Vänersborg, precis som 
på medeltiden. 

– I sommar öppnar vi en 
pilgrimsutställning som på-
går till januari 2016. Där-
efter kommer en del av 
materialet arbetas in i mu-
seets basutställning där pil-
grimsvandring kommer att 
få större utrymme och tyd-
ligare framtoning, säger Jan 
Johansson.

Anders Nykvist, Tu-
ristrådet Västsverige, be-
skrev Turistrådets roll i 
marknadsföringen av be-
söksnäringen i Västra Göta-
landsregionen. 

– Fokusområden är mat, 
outdoor och kultur. Turistrå-

det kan bli en viktig samar-
betspartner för vandringstu-
rism i Göta älvdalen.

Avslutningsvis förklarade 
Ingmar Persson, ordfö-
rande i Leader Göta älv, att 
Leader planerar att fortsät-
ta stödja utvecklingsarbetet 
med pilgrimslederna.

JONAS ANDERSSON

Salen i Medborgarhuset i 
Alafors fylldes med vackra 
flerstämmiga julsånger när 
Ales luciakandidater tågade 
in tillsammans med Malin 
Haarala på gitarr. Det blev 
en stämningsfull början på 
julen när PRO Ale Norra 
bjöd in till sin traditionella 
julfest i veckan. Därefter 
tog Begonia Jazzband vid. 
Ett härligt svänggäng med 
inhoppande sångaren Kent 
Carlsson. Det spelades, 
sjöngs och berättades histo-
rier. Sorlet i salen tydde på 
att deltagarna hade roligt. 

Det var stor efterfrågan 

på lotter, inte minst ville 
många ha det fina hem-
bakade pepparkakshuset som 
Inger och Sten-Åke Karls-
son skänkt till föreningen. 
Den glada vinnaren blev 
Ulla-Britt Eliasson. Glad 
blev också Nisse Svensson 
som vann julosten. 

På det dukade bordet 
fanns det mesta som hör ett 
julbord till.  
Ett stort tack till styrelsen 
och alla de andra som såg till 
att det blev ännu ett lyckat 
arrangemang. God jul och 
väl mött nästa år!

Christel Olsson-Lindstrand

Stämningsfull och god start
på julen för PRO Ale Norra

– Och kickoff för en led till Nidaros

Pilgrimsavslutning
i Vänersborg

Projektledare Bo Björklund.

Pelle Dalberg har utfört ett 
uppskattat arbete i färdigstäl-
landet av pilgrimslederna.

RENAULT CAPTUR
NU FRÅN 137 400 KR

RENAULT CLIO 
NU FRÅN 114 900 KR

*Vinterhjul med Renault original aluminiumfälg ingår, värde 9 500 kr (Clio), 11 500 kr (Captur). Gäller ej RS- eller GT-versioner. Gäller tom 31/12 2014. 
Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Clio kampanjpris 114 900 kr (ord. pris 129 900 kr). Captur kampanjpris 137 400 kr (ord. pris 152 400 
kr). Bränsleförbrukning vid blandad körning: Clio 0,31-0,55 l/mil, Captur 0,49-0,54 l/mil, CO2-utsläpp: Clio 83-127 g/km, Captur 113-125 g/ km. 5 
års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100 000 km på fem 
år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna i annonsen kan vara extrautrustade. Lokala avvikelser kan förekomma.

VINTERN KOMMER ALLTID
FORTARE ÄN MAN TROR

VINTERPRIS INKL. VINTERHJUL
– VÄRDE UPP TILL 26 500 KR*

LILLA EDET
Brovägen 20
0520 - 49 40 90

STENUNGSUND
Munkerödsvägen 3A
0303 - 36 03 30

stendahlsbil.se / renault.se

Högtid att sälja.
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Koll på läget

Boka din värdering hos oss i Ale innan  
31/12 2014 så bjuder vi på en brandsläckare.

ALE SVENSKFAST.SE/ALE


