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Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

REPSLAGARDAGEN
lördag 15 september kl 11-15

Program
11.00 Invigning - Hantverkare i arbete

12.00 Visning av tjärverket, garntjärning
13.00 Utdelning av Diplom

13.10 Repslagning, tillverkning av tross
15.00 Dagen avslutas

Linberedning, hampaspinning, repslagning, lindbastrep, segelsömmare, 
sjömansarbete, riggning, knopar, reparbeten, stickat och tovat, brickvävning, 
träslöjdare, glasblåsare, knivtillverkare, bildväv, dekopage, 3D-kort, lampor, 

havtornsprodukter, grönlänskt pärlbroderi, smycken, vävning

 Café, Grillad korv, Butik

Slå ditt eget (hopp)rep 25 kronor

FRI ENTRÈ

SURTE. I tisdags var det 
dags för höstens första 
Brodericafé på Glas-
bruksmuséet.

Ett par timmars fritt 
konstskapande varvat 
med kaffedrickande 
lockade deltagare från 
hela kommunen – ja, 
faktiskt ända från Nos-
sebro.

– Det här vill jag bara 
inte missa. Detta lever 
jag på i en vecka, säger 
Birgitta Edlund.

Carina Wendt-Anders-
son var den som tog initiati-
vet till Brodericafé på Glas-
bruksmuseet för två och 
ett halvt år sedan. Birgitta 

Edlund var med vid premiä-
ren och har sedan dess varit 
en trogen deltagare.

– Jag bodde i Alafors förut, 
men är numera hemmahöran-
de i Nossebro. Trots att det är 
ett antal mil att köra vill jag 
inte missa dessa tillfällen. Jag 
måste komma hit, säger Bir-
gitta Edlund som förklarar att 
konceptet är på väg att kopie-
ras i Sollebrunn.

Akvarelloch broderi
På höstens första Brodericafé 
var temat ”Akvarell och bro-
deri i fantasi”. Konstnärer-
na Päivi Auvinen och Kaija 
Martikainen agerade handle-
dare, precis som de ska göra i 
Skepplanda på måndag.

– Vi ska ha Brodericafé på 
försök i Skepplanda försam-
lingshem vid tre tillfällen i 
höst, med start nu på måndag 
den 10 september. Förhopp-
ningsvis skall intresset bli lika 

stort som här i Surte, säger 
Carina Wendt-Andersson 
och fortsätter:

– Det är viktigt att skapa 
mötesplatser där människor 
får tillfällen att prata och sam-
tidigt skapa något med sina 
händer. Detta bidrar till en 
god hälsa och därför är även 
Folkhälsorådet i Ale kommun 
samt Studieförbundet Vuxen-
skolan engagerade i arrange-
manget.

Lena Dahlqvist från Nö-
dinge upptäckte verksamhe-
ten förra året och var glad 
över att få återse sina café-
kamrater i tisdags.

– Det råder en härlig stäm-
ning. Lika roligt som själva 
handarbetet är, lika roligt är 
det att få träffa andra männis-
kor och ha givande diskussio-
ner, säger Lena Dahlqvist.
FOTNOT. Förutom Brodericafé ska även 
Stickcafé och Diskussionscafé startas 
på Glasbruksmuseet i höst.

Broderica-
fé kommer 
att arrange-
ras på Glas-
bruksmuseet 
i Surte under 
hela hösten. 
I tisdags var 
första gången 
och då var 
temat ”Akva-
rell och brode-
ri i fantasi”.

Lena Dahlqvist från Nödinge 
missar ogärna ett Broderica-
fé i Surte.  

GILLAR ATT VIRKA
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

LÅT HANTVERKET LEVA!

TRÄSLÖJD för alla 44 tim
Vid 11 sammankomster lär vi oss under sakkunnig
ledning att förvandla råmaterialet till vackra prydnads- 
och nyttoföremål.
Tid: Tisdagar kl 18.15-21.30 Start den 25/9
Lokal: Himlaskolans slöjdsal
Ledare: Gunnar Wiik
Avgift: 1.080 kr exkl material

ANMÄLAN SNARAST
till NBV, Tel: 0520-42 84 80

NBV Väst
Ett studieförbund med samhällsengagemang!
Besök oss på: www.nbv.se/vast

Clowner

akrobater

luftartister

hästar 

En cirkusfest för alla åldrar ✰
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”Uppriktigt sagt har ett cirkus-
besök sällan berett mig ett så
stort nöje. Programmet är helt
enkelt mycket starkt”
Alf Danielsson, Dagens Nyheter

”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”Gör ingen besviken” 
Göteborgs-Posten

”Humor och värme” 
Göteborgs-Tidningen
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stor 
cirkusorkester

och mycket
mycket mer!! 

✰

✰

✰

Sveriges

största cirkus!

Måndagen den 10 september
kl. 18.30

Idrottsplatsen vid Kyrkbyskolan i 
Nödinge

Pris 50 kr/person (ord pris 230 kr/person)
Bijetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge

Överblivna biljetter säljs
vid entrén från kl 17.00

Brodericafé – en uppskattad mötesplats!


