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NÖDINGE. 150 personer.
Så många kom till Ale 

Kulturrum för att se 
söndagseftermiddagens 
show med Carl-Einar 
Häckner.

Det bjöds en timmes 
lustfylld underhållning 
med musik och trolleri-
konster.

Som ett inslag i uppmärk-
samhetsveckan kring hjärtat, 
”Med hjärtat i Ale”, gästade 
Carl-Einar Häckner teater-
salongen i Nödinge. Det har 
han gjort ett par gånger tidi-
gare genom åren.

– Skratt, glädje och ge-
menskap är viktigt, inte bara 
för hjärtat, utan för vår häl-
sa i allmänhet, förklarade 
kommunens dietist, Jenny 

Sallander, när hon hälsade 
välkommen.

Carl-Einar Häckner in-
ledde med gitarrspel och 
sång innan han plötsligt bör-
jade trolla fram ägg ur skäg-
get. De efterföljande rep-
tricken fick många i publiken 
att fundera på vad som hände 
och hur det gick till? 

Häckner är en allkonstnär 
som låter publiken vara en 
självklar del i föreställning-
ens olika nummer. Skratten 
duggar tätt när Carl-Einar 
ger uttryck för den kändi-
sepidemi som han anser råda 
i landet.

När publikens ovationer 
fått Carl-Einar Häckner att 
inta scenen för ett extranum-
mer låter han också berätta 
om sin barndom.

– Vet ni om att jag bodde 
tre år i Nol som liten?

Jodå, Häckners granne 
från åren på Kärrvägen vi-
sade sig finnas på plats i sa-
longen varför det blev en 
personlig avrundning på en 
hjärtligt rolig show utförd av 
en professionell och synner-
ligen begåvad artist.  

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Ale har fått 
sin första naturlekplats.

Den lär följas av fler.
– Detta vill vi utveckla 

även på andra orter, 
säger Jenny Sallander 
som jobbar med folkhäl-
sa i Ale kommun.

Ekskogen mellan Nödinge 
och Nol har berikats med en 
naturlekplats. Invigningen 
ägde rum i lördags förmid-
dag. Intresset var stort.

– Vi uppskattar besöksan-
talet till 300-400 personer, 
barn och vuxna. Det blev 
som en enda stort familje-
fest, förklarar Sallander.

Naturlekplatsen består 
bland annat av en hinderba-
na, ett rör att åla sig igenom 
och en bil gjord av en stor 
stock. Dessutom har områ-
dets försetts med bord och 
bänkar som lämpar sig ut-
märkt för fikastunden.

– Ekskogens naturlek-

plats kommer att utvecklas. 
Vi efterlyste förslag på fler 
aktiviteter och fick in önske-
mål om bland annat träkojor, 
fågelholkar, lianer och så vi-
dare.

Nödinge SK ansvarade 
för korvgrillningen och hade 
fullt upp med att serva besö-
karna. Karin Sillberg agera-
de sagoberättare till barnens 
stora förtjusning.

– Vi vill passa på att tacka 
parkförvaltningen och ar-
betslaget i Häljered som med 
relativt enkla medel utfor-
mat en populär mötesplats. 
Konceptet är helrätt, säger 
Jenny Sallander.

En tipspromenad med 
frågor om hjärtat finns upp-
satt i Ekskogen till och med 
april månad ut. De som vill 
kan lämna in sina svar till 
biblioteket i Nödinge och 
vara med i utlottningen av 
diverse priser.

JONAS ANDERSSON

– Carl-Einar Häckner sjöng och trollade

Hjärtligt roligt i Ale Kulturrum

Onsdag 18 feb kl 19  Entré 80 kr
Söndag 22 feb kl 18  Entré 80 kr

Söndag 22 feb kl 15  Matiné 60 kr

Onsdag 25 feb kl 19 Entré 80 kr
Söndag 1 mars kl 18 Entré 80 kr

Onsdag 4 mars kl 19 Entré 80 kr

Cirkeln 

Svampbob fyrkant (i 2D)

Theory of everything 

The wedding ringer

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors 
0706-83 66 71, 0303-33 03 96 

1 h innan föreställning, alefolketshus@gmail.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

M db h t Bi L d t ä Al f

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Skratten duggade bitvis tätt när Carl-Einar Häckner släpptes loss i Ale Kulturrum.

Carl-Einar Häckner bjöd på 
musiknummer och trolleri-
tricks i en salig blandning.
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Naturlekplats invigd

Korv och dricka smakade gott tyckte Cecilia Larsson med Julia 
samt Emma Lundblad med döttrarna Leah och Vera.

Invigningsbesökare. Elin Johansson, 2 år, målar ett hjärta till-
sammans med mamma Emma.Karin Sillberg läste saga vid lägerelden. 
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