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LÖDÖSE. Janssons fres-
telse, revben, sill, skinka 
och köttbullar.

Listan kan göras lång 
av alla de läckerheter 
som serverades på 
Solängs julbord i tors-
dags.

Som efterrätt kunde 
besökarna njuta av 
äggost och som pricken 
över i:et kom tomten på 
besök.

Ett 50-tal personer var in-
bjudna till den gammaldags 
julfest som arrangerades på 
Solängs äldreboende. Bru-
karna själva hade fått vara 
med och bestämma vad jul-
bordet skulle ha att erbjuda.

– Vi fick idén till detta i 
somras och cheferna hängde 
på tåget direkt. Personalen 
har ordnat med matlagning 
och diverse andra bestyr. 
Även brukarna har hjälpt till 
i den mån de har kunnat, för-

klarar Susanne Ekman.
Majken Olsson, som har 

hemtjänst, var också hon in-
bjuden till festligheterna på 
Soläng. Hon stortrivdes – 
precis som alla andra.

– Det är en helt fantastisk 
personal här i Lödöse. De är 
så snälla och trevliga, säger 
Majken som lät sig väl smaka 
av julbordets godsaker.

– Så otroligt gott alltihop! 
Favoriten är nog ändå jul-
skinkan, förklarade Majken.

När Ris à la Malta och 
äggost inmundigats dukades 
gottebordet fram med bland 
annat marspin och ischok-
lad. Lagom till kaffestunden 
gjorde dessutom tomten sin 
entré.

– Den sociala samvaron 
som detta innebär ska inte 
förringas. Tacksamheten är 
stor och vi vet vilken glädje 
en sådan här fest sprider, av-
slutar Susanne Ekman.

JONAS ANDERSSON

Gammaldags julfest på Soläng

PRO Hjärtum-Västerlan-
da har haft sin årliga julfest 
i Hjärtumsgården. Den 
11 december var det dags 
igen. Drygt 90 medlemmar 
hade kommit för att lyssna 
till sång och musik som 
framfördes av elever från 
Hjärtum och musikskolan. 
Ett fint luciatåg med Lucia, 
stjärngosse, tomtar och 
pepparkaksgubbar.

Förmodligen var nog 

även det goda julbordet 
en bidragande anledning 
till att så många hade ställt 
upp. Här fanns allt som hör 
julbordet till.  Allt hemlagat 
och mycket gott.

Efter maten fick vi en 
stunds underhållning av 
PRO:s sång- och musik-
grupp. Kvällen avslutades 
med lotteridragning, kaffe 
och pepparkaka.

Tage Lindell

Årlig julfest med PRO HJÄRTUM. SPF Göta Älv-
dalsbygden hade i onsdags 
luciafest i Hjärtumsgården. 
Drygt 80 medlemmar 
samlades för att njuta av jul-
bordets delikatesser. Chris-
tina Elfström Mellberg 
underhöll med julmusik. 
En luciatablå framfördes av 
elever från Hjärtumsskolans 
årskurs 3. Några äldre elev-
er, Niklas och Ella, deltog 
med musikframträdanden.

Arrangörerna hade satt 

ihop en frågesport som 
löstes genom gott samar-
bete vid borden. Vinsterna 
vid dagens lotterier bestod 
av fint inslagna julpaket, 
en fruktkorg och choklad. 
SPF-kören tackade sin 
musikaliska ledare Christina 
för hennes insatser med en 
vacker julblomma. Vice ord-
förande Gunilla Wallstedt 
tackade Ulla-Britt Kvist 
och hennes medhjälpare för 
en trevlig fest.

Luciafest i Hjärtumsgården

  I onsdags var det luciafest i Hjärtumsgården. Elever från  
 Hjärtumsskolan kom på besök. 

LILLA EDET. Nu på fre-
dag är det premiär för 
nostalgifilmen ”60- & 
70-talets Lilla Edet”.

Då visas godbitar ur 
filmen på Ica Boström.

Filmen kommer också 
att finnas till försälj-
ning.

Denna film är en uppföljare 
till nostalgifilmen ”50- & 
60-talets Lilla Edet” som 
hade premiär för ett år se-
dan.

– Den officiella premiä-
ren av ”60- & 70-talets Lilla 
Edet” kommer att förrättas 
av en av de aktivaste spon-
sorerna, handlaren själv – 
Patrik Johansson. Vi kom-
mer att bjuda på snacks och 
julmust. Därefter kommer 
filmen att finnas till försälj-
ning och en trailer kommer 

att visas fortlöpande inne på 
Boströms, förklarar Bengt- 
Arne Westerlind från Lions 
Club/EdetGruppen.

Under hösten har produk-
tionen av dvd-filmen om 60- 
& 70-talets Lilla Edet varit 
i full gång och många har 
medverkat genom att berätta 

till filmer och stillbilder från 
förr. Lilla Edets lokalhistoria 
berättas i dvd:n av ortsborna 
själva till i huvudsak material 
från EdetGruppens arkiv.

– Ännu en gång har en 
dröm gått i uppfyllelse i och 
med att dvd nummer två har 
producerats. Vi hade länge 
funderat på hur vi skulle 
kunna förmedla allt det in-
tressanta historiska material 
som finns om Lilla Edets 
historia. Att det finns ett 
stort intresse i bygden av 
historiska filmer och bilder 
har vi upptäckt, inte minst 
genom alla besök vi får på 
EdetGruppens hemsidor, sä-
ger Bengt-Arne Westerlind.

– Lilla Edet är som liten 
kommun unik i Sverige på så 
sätt att professionella och se-
miprofessionella fotografer 

har filmat och dokumenterat 
bygden långt tillbaka i tiden, 
säger Maria Rinaldo som är 
ansvarig för produktionen på 
företaget Nostalgifilm. 

– Hittills har vi produce-
rat närmare 30 titlar från oli-
ka kommuner och om olika 
decennier och att få levande-
göra och tillgängliggöra den 
lokala historien är ett roligt 
och uppskattat jobb, berättar 
Maria.

Dvd:n finansieras av 

Lions som huvudsponsor 

och det lokala näringslivet. 
Varje sponsor får sin historia 
berättad i dvd:n. Dessutom 
bjuds massor av klipp om 
vardag och fest, kultur och 
sport under 60- & 70-talets 
Lilla Edet med tillbakablick-
ar ända till 30-talet. 

– Företagen på orten har 
betytt mycket. Från pappers-
bruket ser vi film från 1969-
70 och hör Lars Barkman 
berätta. Flera av företagen 

har en lång tradition bakåt 
i tiden som har dokumente-
rats, vi ser bland annat Bo-
ströms och Järnhandelns nya 
och gamla lokaler år 1971.

– Nu hoppas jag att vi 
lyckas sälja många dvd-fil-
mer, dels för att vi då kan 
gå vidare med ännu en upp-
följare och dels för att allt 
överskott tillfaller Lions 
hjälpverksamhet, avslutar 
Bengt-Arne Westerlind.

Dukat till fest på Solängs äldreboende i Lödöse.

Premiär för ny nostalgifilm

EdetGruppen: Övre raden från vänster: Simon Jonson, Bengt-Arne Westerlind, Arne Martinsson, Roger Sjöblom. Nedre raden från 
vänster: Klas Larsson, Inge Ohlson, Jeffrey Boman. 

– Många minnen från 
svunnen tid väcks till liv

Omslaget till den nya nostalgi-

film som har officiell premiär 

på fredag hos Ica Boström.

Flera av företa-
gen har en lång 
tradition bakåt 
i tiden som har 

dokumenterats, vi ser 
bland annat Boströms 
och Järnhandelns nya 
och gamla lokaler år 
1971.
BENGT-ARNE WESTERLIND

Vi hade länge 
funderat på hur 
vi skulle kunna 
förmedla allt 

det intressanta historis-
ka material som finns 
om Lilla Edets historia. 
BENGT-ARNE WESTERLIND
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