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ALVHEM. I lördags 
invigde Ale Slöjdare sin 
utställning i Alfhems 
Kungsgårds magasin.

Många nyfikna besö-
kare kom för att ta del 
av ett på många sätt 
historiskt vernissage.

– Jag är så glad att 
vi lyckats få till stånd 
den här utställningen 
på den här vackra plat-
sen. Miljön är underbar, 
säger Lisbeth Karlberg, 
en av eldsjälarna.

Magasinet på Kungsgården 
i Alvhem står som värd för 
sommarens utställning med 
Ale Slöjdare. Ett 20-tal utstäl-
lare visar upp och säljer alster, 
allt från trä och textil till sil-
versmide, halm och lapptek-
nik.

– Det här är en dröm som 
slår in. Jag tycker det är så 
roligt att denna idylliska och 
vackra plats kan erbjuda något 
mer än bara golf. Lokalen är 
gammalt genuin och lämpar 
sig verkligen för den här typen 
av verksamhet, säger Lisbeth 
Karlberg.

I samband med lördagens 
vernissage bjöd arrangören 
på cider och tilltugg. En hel 
del besökare kom för att ta 
del av invigningen och fick 
då uppleva Kungsgården i all 
sin prakt, med vacker grönska 
och en sol som strålade.

– Utställningen kommer 
att ha öppet till och med den 
förste juli. Vi öppnar klockan 
elva på förmiddagen och har 
öppet till sex på kvällen, säger 
Lisbeth Karlberg.

Susanna Carlsson är en av 
utställarna, som visar upp sin 

specialitet i form av målade 
ägg.

– Det är tradition från mitt 
hemland Ungern. Där målar 
man ägg, vanligtvis hönsägg, 
och ger bort på påsk. Det är 
bara att låta fantasin flöda. 
Blommor i alla dess färger och 
former är dock ett vanligt fö-

rekommande inslag, förklarar 
Susanna Carlsson som dagen 
till ära gick klädd i ungersk 
folkdräkt.

PÅ KUNGSGÅRDEM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Gunnar Jo-
hansson från 
Trollhät-
tan fanns på 
plats i maga-
sinsbyggna-
den med sitt 
vackra sil-
versmide.

En udda specialitet. Att måla på ägg en gammal ungersk tra-
dition som Susanna Carlsson ser till att bevara till eftervärl-
den.

Ale Slöjdare ställer ut på 
Kungsgården

Visor i 
Prästalund

Torsdag 14 juni kl 18.30

Lars Erik Frendberg

Ta gärna med kaffekorg
Vid regn Starrkärrs Bygdegård

Entré: 60:-  Välkomna!
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0200-385000
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London, Paris, Glasg
Barcelona, Madrid
Riga, Budapest, Rom,
Prag, Warszawa, 
Dublin, Istanbul, Berlin,
Amsterdam, Palma
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En utställning 
  om 

arbetsl ivsmuseer
i

      Västra Götaland

Repslagarmuseet 17 juni - 22 augusti

Vernissage söndag 17 juni kl 13
Fri entré vernissagedagen!

C
o

p
yrigh

t 2007 ©
 b

y Jan
 B

ern
h

ard
tz A

ll R
igh

ts R
eserved

Björn Emegård, Lisbeth Karlberg och Rolf Frössling vid en Björn Emegård, Lisbeth Karlberg och Rolf Frössling vid en 
Morris av 1931 års modell som visades upp i samband med in-Morris av 1931 års modell som visades upp i samband med in-
vigningen av Ale Slöjdares utställning på Kungsgården.vigningen av Ale Slöjdares utställning på Kungsgården.

Torggatan, Älvängen, 0303-74 92 30

Fyller vännerna år?
Dags för jubileum?

Boka festen!Boka festen!

NattklubbNattklubb
 fredag och lördag. fredag och lördag.

Öppet till 02. 
18 år leg.

Uteserveringen har 
öppnat!

Välkomna att ta plats 
på lunchen 

eller på kvällen!

Nöje


