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Lärcentrum Komvux har öppet dagtid samt fl era eftermiddagar och kvällar varje vecka. Mer information hittar du på vår 
hemsida www.ale.se eller hos vår expedition 0303-330 341, 330 358. Du är också välkommen på ett personligt besök.
Vi fi nns i Komvux lokaler på Ale torg i Nödinge

Vi har 
studieplatser 

kvar!
...till ett antal kurser.

Ta kontakt med vår expedition 
så får du mer informaion. 

Vi har semesterstängt vecka 29

AktuelltAktuellt
från Ale kommunfrån Ale kommun

Glasets Dag

Fika - Fri entré

Välkommen!

LÖRDAG 16 JUNI 2007  -  GLASBRUKSMUSEET I SURTE

Glasblåsningsshow i hyttan 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Svenskt glas genom fem sekler
Föreläsning Gunnel Holmér, 
Smålands Museum 
12.15

Links - Invigning och visning 
Glasutställning med Jenny
Skrufserud, Antonia Lindell
13.15

Värdering Konstglas 
Göteborgs Auktionsverk
11.15, 14.15 

Guidning
Temavisningar i museet  
10.45, 11.45, 13.45, 14.45

LINKS
glasutställning
16 juni - 19 augusti 2007

Antonia Lindell
Jenny Skrufserud 

Glasbruksmuseet i Surte

Tips på hur du försvårar för tjuven:
 • Starta grannsamverkan

 • Förvara värdesaker som cyklar, bilar, mopeder.
  trampbilar etc låsta eller i låsta förråd.
Be grannen att:
 • Ta in post och tidning dagligen

 • Lägga sopor i soptunnan och ev ställa ut den 
  för tömning.

 • Klippa gräsmattan, vattna blommor.

 • Anteckna bilnummer på misstänkta 
  bilar som kör runt i området.

 • Ställa bilen på uppfarten då och då.

När du inte vill ha oväntat besökNär du inte vill ha oväntat besök
På sommaren kommer välkomna men också 
ovälkomna gäster. Genom att ni som bor i 
samma område bestämmer er för att 
starta upp en grannsamverkan så kan 
ni hjälpas åt att hålla koll åt varandra. 

För att starta grannsamverkan i 
ditt bostadsområde, vänd dig 
till Ale kommuns Brott- och 
säkerhetshandläggare, Charlott Klug, tfn 0303-33 01 21 eller 
0704-32 01 21.

Ale kommun
Tfn: 0303-33 00 00. 
Besök/post: Ledetvägen 6, 
449 80 Alafors
Redaktör: 
Susanne Fägersten Sabel

   www.ale.se

Läs mer på www.ale.seLäs mer på www.ale.se

LÖDÖSE. I lördags var 
det premiär för ”Vid 
Ljuda Os”.

Det klassiska med-
eltidsspelet visas för 
fjortonde året i rad på 
Ljudaborg.

Totalt ges tio före-
ställningar och hittills 
har vädret varit det 
bästa tänkbara.

Redan under vandringen mot 
scenen kunde jag känna mys-
tiken och spänningen. Längre 
bort bland träden hördes sång 
och dans från ett livat folk.  Det 
kändes som att jag stigit ur en 
tidsmaskin och hamnat 700 år 
tillbaka i tiden.

14 år i rad har Lödöse beva-
rat sin tradition, att sätta upp 
medeltidsspelet Vid Ljuda Os. 

En tradition som är mycket 
värd att bevaras, enligt min 
mening. 

Med 75 skådespelare i en 
naturtrogen miljö skiljde det 
sig avsevärt från allt jag tidi-
gare skådat i teaterväg. De tre 
timmarna i den ljumma kvälls-
solen gav en tydlig bild av hur 
Lödöse kan ha sett ut under 
1300-talet. Man har lyckats 
kombinera olika historier som 
alla bidrar till en djupare för-
ståelse av svenskarna på medel-
tiden. Där finns trälarna, präs-
ten, adeln, smeden och mynt-
mästaren – som alla bidrar med 
sin historia.

Ändå har man lyckats binda 
ihop det på ett snyggt sätt med 

en rödtråd och en tydlig berät-
tarröst. 

Men som det kan väntas av 
75 olika skådespelare så varie-
rar framförandena avsevärt. 
Där finns dem som övertygar 
dig om att du faktiskt rest till-
baka i tiden och de som gör 
det tydligt för dig att så inte 
är fallet. 

Vid Ljuda Os har lyckats 
kombinera skådespel och sång 
på ett bra sätt, vilket ger en mu-
sikalkänsla över föreställning-
en. De nästan tre timmarna 
tycktes mig för långa och efter 
två  tyckte jag att det var nog. 
Ändå lyckades de fånga publi-
ken igen i sista akten och få mig 
att gå därifrån med ett leende. 
För trots de stundtals trista 
scenerna och den långa spelti-
den så har de lyckats. Lyckats 
ge en bild av en stad, ett folk 
och deras gemensamma liv.

Text
ALMA TRISCHLER

”Vid Ljuda Os” har blivit 
en folkkär klassiker

FOTOGRAF
Allan Karlsson

redaktionen@alekuriren.se

Martin Rossing har gjort 
manus och regi till medel-
tidsspelet ”Vid Ljuda Os”.

”Vid Ljuda Os” spelas för fjortonde året i rad på utomhussce-
nen bakom Lödöse Museum.


