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Ansökan med arbetsprover
19-20 maj och 4-5 juni.

www.kvkonstskola.com
vid Folkuniversitetet i Göteborg
tel. 031-10 65 85
info@kvkonstskola.com

fr. 35:- /bit

Nya öppettider 
fr.o.m. 19 maj
Mån 9-15, tis 9-17,

ons 10-18, tor 10-18,
fre 9-15, lör 10-15

NYHET!
Smörgåstårtor

Sallader,
smörgåsar, café, 

bakverk,
baguetter

0303-33 88 78

Välkomna

ÄLVÄNGEN. Årets 
vikingatida marknad 
arrangerades i helgen.

Trots minimal mark-
nadsföring var uppslut-
ningen tämligen god.

Dessutom var vädret 
på arrangörens sida.

Marknaden första helgen i 
maj på Ale vikingagård har 
blivit ett kärt återseende för 
aleborna. Här visas prov på 
tidsenligt hantverk, vikingati-
da mat och lekar. Den vkinga-
tida marknaden som arrange-
ras lördag till söndag är en att-
raktion för familjens alla ge-
nerationer.

– Ja, vi har försökt utforma 
det så att alla ska hitta något 
av intresse. I år bjöds det 
på extra spänning eftersom 
vi hade norska och danska 
"vikingar" på besök som 
tränade krigsföring, säger 
Tina Friis Hallberg på Ale 
Vikingagård.

Antalet besökare uppgick 
till 2000 personer.

– All flöt på bra och parke-
ringen var förvisso full, men 

med hjälp av ängarna fick alla 
till sist plats, säger Tina.

Den stora publikfavoriten, 
särskilt för den yngre genera-
tionen, var Sällskapet Viking-
atida skepp vars representant 
Hasse Stålbrand lät barnen 
ägna sig åt äggkastning – med 

sig själv som måltavla!
– Föreningarna gör ett 

enastående arbete och med 
tiden har det här växt till en 
regional attraktion med del-

tagare från hela Västsverige, 
berättar Tina.

2000 besökte årets vikingatida marknad

Einar Danielsson från Starta Vikingagrupp gjorde pannkakor 
över öppen eld.

Emma Christensson, 8 år från Älvängen, och kusinen Martin Christensson, 7 år från Eskil-
stuna, bakade bröd med hjälp av Ann Franzén från Älvängen.

Mikael Kvarnmark och sonen Konrad från Uspastorp i ett häf-
tigt kuddkrig.

Hasse Stålbrand från Sällskapet Vikingatida skepp i Göteborg 
fick stå i buren där barn fick kasta ägg på honom, vilket var 
uppskattat – hos barnen!

Jan-Olof Karlsson från Jan-Olof Karlsson från 
Kungälv tillagar norrländsk Kungälv tillagar norrländsk 
specialitet över öppen eld.specialitet över öppen eld.

Föreviga 
studenten!

Boka tid nu!

BRÅTTOM!

medmed
Göteborgsvägen 72 Älvängen

RING 0303-74 60 76

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

Lördag 17/5Lördag 17/5
bjuds det på läcker

Succén fortsätter!
på Balance

GoGo Dans
Vår populära DJ fortsätter att 

fylla dansgolvet med
70-80-90-talsmusik

Entré 80:-


