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SURTE. Trädgårdens 
Dag äger rum lördagen 
den 12 maj på Glas-
bruksmuseet i Surte. 

Då blir det möjligt 
att träffa Trädgårdsäls-
karna i Ale som är på 
plats hela dagen med 
sina kunskaper och 
lokalt odlade växter.

Christina Olsson från 
Vena arrangerar kaninhopp-
ning. Ta med dig din kanin 
och du kan få hjälp med att 
klippa klorna, samtala kring 
foder och övrig rådfrågning. 
Det finns också möjlighet att 
träffa ett nyfött lamm. Chris-
tina finns på gården till Glas-
bruksmuseet. Eva Thorén 
finns på plats och lär små och 
stora att tova ull.

Under våren har det varit 
Brodericafé på Glasbruksmu-
seet som många personer har 
uppskattat. Eva i Paradiset 
besöker museet och inspire-
rar oss att fritt brodera blom-
mor och växter.

Under dagen blir det mycket 
sång och musik.  Skepplanda 
Blåsorkester inviger dagen 
klockan elva. Skepplanda 
Blåsorkester Larmet bildades 
1978 av lärare på Alboskolan i 
Skepplanda och elever ur Mu-
sikskolan under ledning av då-
varande musikläraren Sone 
Dalnäs. Numera finns också 
medlemmar från platser som 
Trollhättan, Sjövik och Gun-
nilse med mera.

Orkesterns fungerar bland 
annat som underhållnings-
orkester. Repertoaren består 
i huvudsak av olika typer av 
underhållningsmusik: schla-
ger, jazz, pop, latinameri-
kanskt, folkmusik med mera. 
De spelar all slags underhåll-
ningsmusik med en viss ton-
vikt på jazz.

Kören Tonarterna har flera 
gånger varit på Glasbruksmu-
seet och framfört sina vackra 
vårsånger under ledning av 

dirigent Cissi Karle. Kören 
finns på plats antingen ute på 
gården, om vädret så tillåter, 
eller i glasexpon.

Missionskyrkan i Surte 
har flera körer och denna dag 
finns kören Smulan på plats 
under ledning av dirigent Jo-
hanna Forsberg.

Fika med en schysst böna 
är rubriken på en studiecirkel 
om kaffe och rättvisa. Inga-
Britt Karlbom finns på plats, 
visar film, bjuder på smakprov 
av Rättvisemärkt kaffe och be-
rättar. För 60% av svenskarna 
är kaffe en viktig dryck och vi 
dricker i genomsnitt 150 liter 
kaffe per person och år. Fler 
och fler coffee-shops etable-
ras och intresset för ta-med-
kaffe ökar. Kaffe är också en 
viktig dryck för de 100 miljo-
ner människor som är direkt 

beroende av kaffe för sin för-
sörjning.

Traditionsenligt serveras 
hembakad chokladkaka med 
vispgrädde och kaffe/te i Lisas 
Kafé.

Under några timmar en 
lördagsförmiddag i Surte 
finns det mycket att uppleva 
för stora och små, trädgårds-
älskare, Linné 300 års-intres-
serade och musik- och kör-
sångentusiaster. Att se ka-
niner hoppa över hinder är 
en underbar syn, de behö-
ver ibland lite hjälp med att 
komma över för att komma i 
mål och få sin morot.

Hela dagen är det fri entré 
till Glasbruksmuseet. Dagen 
arrangeras tillsammans med 
utbildnings- och kulturför-
valtningen och Studieförbun-
det Vuxenskolan.

Trädgårdens Dag på 
Glasbruksmuseet

Kaninhoppning är ett självklart inslag när Trädgårdens Dag 
arrangeras på Glasbruksmuseet i Surte, som i år äger rum 
lördagen den 12 maj. 

Arkivbild: Jonas Andersson.
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Klipp ut och ta med kupongen för 
ett gratis åk med ”Lillens Karusell”

på Älvängens vårmarknad.
Gäller en kupong/person.

Älvängens Centrumförening i samarbete med Lions, Ale 90, 
ÄIK, ÄMK, Skepplanda Hemvärns och kulturförening, Ale HF

AK KARUSELL 
GRATIS!

En magisk afton med saliga själar

Tyrone Hansson höll i talkshowen med Joe Esposito. Hela dagen beskrev han som en lång 
väntan på jultomten. Dagen efter fick han ett mejl från Esposito som tackade för en trevlig 
kväll. Det mejlet lär vara sparat för evigt.

Joe Esposito trivdes i Elvisatmosfären
ÄLVÄNGEN. – Nästan 
som förr, konstaterade 
Joe Esposito, Elvis föl-
jeslagare under glans-
åren.

Ja, Elvisatmosfären 
gick nästan att ta på 
när den leende och 
lagom mullige Espo-
sito gjorde entré på La 
Plaza i Älvängen.

Skymtades möjligtvis 
också inte en tår hos 
Ales Elvisprofessor, 
Tyrone Hansson.

– Det här är stort. Obeskriv-
ligt stort. Någon skrev att jag 
var salig inför den här kväl-
len och mötet med Joe Espo-
sito. Det är betydligt mer än 
så, sa Tyrone Hansson som är 
en av eldsjälarna i föreningen 
Elvis Forever Ale som plane-
rar ett jättearrangemang till 
sommaren.

– I augusti är det 30 år 
sedan The King lämnade oss 
och det måste uppmärksam-
mas. Elvis har fortfarande en 
enorm dragningskraft och 
det är inte så konstigt efter-
som han fortfarande är bäst. 
Faktum är att intresset är 
enormt. Vi har sålt närmare 
500 biljetter till eventet i Fu-
rulundsparken den 18 augus-
ti, konstaterar Tyrone.

Biljettförsäljningen gick 
bra även på Förkvällen som 
arrangerades på La Plaza i 
Älvängen.

En av sommarens huvud-
attraktioner, Glenn Carls-
son, uppträdde. Applåder i 
mängder blev det generösa 
utbytet.

– Det blir bättre i sommar, 
lovade Glenn som också var 
lyrisk av mötet med Joe Espo-
sito senare på kvällen.

Anna Holl, körledare 
för Blue'n Joy gästade också 
Förkvällen. Hon berättade 
om hur hon upptäckte Elvis 
och hans koppling till kyrkan 
samt gospeln. I sommar fram-
för kören återigen sin populä-
ra gospelrepertoar.

Espositos talkshow basera-
des på åhörarnas frågor.

Han berättade bland annat 
att Elvis hatade smeknamnet 
The King – enligt honom var 

Jesus kungen.
Hur var då Elvis som 

kompis?
– Han var bäst. Den snäll-

laste , mest omtänksamme 
och generösaste människa du 
kan tänka dig, svarade denn 
tidigare turnéledaren som 
numera åker på turné själv och 
när Elvis inte längre spelar så 
får Joe prata Elvis istället.

En magisk kväll med många 
saliga själar tog till sist slut.

– Men den 18 augus-
ti bär det av på riktigt. Pro-
grammet är späckat och nu 
hoppas vi bara att Aleborna 
snart vaknar, för hittills har 
nästan alla biljetter gått utan-
för kommungränsen, påmin-
de Tyrone Hansson.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vilka fans. Peder och Anita Sahlin var naturligtvis på plats 
när Joe Esposito hälsade på i Älvängen. Att kärleken till Elvis 
är äkta råder det inga tvivel om. På söndag åker de till Memp-
his för tredje gången.


