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SKEPPLANDA. I dagarna 
två invigdes kamratba-
nan i Skepplanda.

Samtliga elever från 
Garnvindeskolan, års-
kurs F-3, deltog i firan-
det.

– Nu hoppas vi få ha 
vår fina kamratbana 
ifred och slippa skade-
görelse, säger Helena 
Gustafsson.

Kamratbanan togs i bruk 
i våras, men det är först nu 
som den är komplett och of-
ficiellt invigd. Tisdag och 
onsdag i förra veckan samla-
des Garnvindeskolans elever 
i omgångar för att skåla i blå-
bärssoppa.

– Det fick utgöra en del 
av ceremonin, säger Helena 
Gustafsson.

Vidare fick barnen vara 
med om att slå rep. Under 
ledning av Repslagarmuseets 
personal fick eleverna tillver-
ka rep som sedan ska kunna 
användas på kamratbanan.

– Banan innehåller diver-
se olika balansövningar och 

andra roliga prövningar. Plat-
sen är omgiven av en väldigt 
vacker natur och det tar bara 

fem minuter att promene-
ra från skolan. Vår kamrat-
bana är flitigt använd, säger 

Helena Gustafsson.

JONAS ANDERSSON

Kamratbana invigdes i Skepplanda

I förra veckan invigdes kamratbanan, som är belägen i Skepplandaskogen. Elever från Garn-
vindeskolan fick vara med och slå rep.

Samuel An-
dersson-
Frövén var en 
av alla elever 
som deltog i 
invignings-
firandet av 
kamratba-
nan. 

ÄLVÄNGEN. Far och 
dotter Sundegren visar 
sina färdigheter inom 
konstnärskapet.

Tillsammans heter 
den utställning som 
finns att beskåda på 
Repslagarmuseet.

Åke är represen-
terad med akvareller 
som kompletteras med 
Maries rakubrända 
keramik.

Det är första gången som Åke 
och Marie Sundegren ställer 
ut tillsammans, men förmod-
ligen inte den sista.

– Jag blev uppringd av 

Lotta Berglöw i våras och 
fick en förfrågan om att göra 
en utställning på museet. 
Jag förklarade att jag ville 
ha pappa med mig och så 
blev det. Vi har aldrig ställt 
ut ihop, men vi jobbar bra 
tillsammans. Pappa brukar 
hjälpa mig med bränningen, 
förklarar Marie.

Åke och Marie hör hemma 
i Skepplanda och har båda ett 
stort intresse för konst. Åke 
målar företrädelsevis akva-
reller med motiv hämtade ur 
närmiljön.

– Det blir mestadels natur, 
säger Åke till lokaltidningen.

Marie visar ett drygt tiotal 
keramiska verk, bland annat 

stora krukor och urnor.
– Vårt skapande står i 

kontrast till varandra. Det 
är två helt skilda uttryck. Jag 
har medvetet jobbat mycket 
i svartvitt för att det ska 
stämma med akvarellerna, 
säger Marie.

Utställningen ”Tillsam-
mans” pågår till och med 
den 2 november. Tio pro-
cent av all försäljning skän-
ker Åke och Marie till stiftel-
sen ”Ett klick för skogen”, för 
bevarandet av gammelskogen 
i Verle.

Far och dotter ställer ut tillsammans
– Måleri och keramik på Repslagarmuseet

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Åke och Marie Sundegren har nu en ge-
mensam utställning på Repslagarmuse-
et i Älvängen. ”Tillsammans” pågår till och 
med den 2 november.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Kommande

www.alefolketshus.se

Söndag 26/10 kl 15.00

Kung Fu Panda
Matiné. Entré 60:-

Söndag 26/10 kl 18.00

Righteous Kill
Från 15 år. Entré 70:-

Son of Rambow
Söndag 2/11

Måla på glas eller prova 
att slå rep på höstlo-
vet. Som vanligt erbjuder 
Glasbruksmuseet i Surte 
och Repslagarmuseet i 
Älvängen speciella akti-
viteter för hela familjen 
under totalt fyra dagar 
under lovveckan. 

Glas kan användas på 
många sätt. På tisdag 28 
och onsdag 29 oktober 
inbjuder Glasbruksmuse-
et alla att få vara med och 
måla på glas. Ta med eget 
glas eller köp på museet. 
Det går bra med vilket 
glas som helst; senaps-
burkar, glasskivor eller 
pressade glasfat. Det fär-
digmålade glaset tar du 
med hem och bränner 
fast färgen i vanlig ugn. 

Repslagarmuse-
et öppnar sina portar för barn 

och vuxna torsdag och fredag 
30 och 31 oktober. Då får alla 

prova att slå rep på gammaldags 
vis. Repslagare Bernt hjälper till 

och visar hur man gör. 
Repen slår man i na-
turmaterial och man 
får givetvis ta med sig 
det hem. Det brukar 
bli tillräckligt långt 
för att användas till 
hopprep eller att göra 
knopar med. 

Dessa dagar har 
båda museerna gratis 
entré för alla som 
vill delta. Kostnaden 
för att vara med på 
någon av verkstäder-
na är endast material-
kostnad, 10 kronor för 
glasmålning respektive 
repslagning. 

Passa även på att 
besöka museernas ut-
ställningar eller njut 
av en god fika. 
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Precis som vanligt så erbjuder Glasbruksmuseet glasmålning för höstlovslediga barn. 
På Repslagarmuseet arrangeras repslagning.

Höstlov på museerna i Ale Höstlov på museerna i Ale 


