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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar. E-post: folkets.hus@telia.com

Kommande
Söndag 25 jan kl 18.00.

Vi hade i alla fall tur 
med vädret igen

www.alefolketshus.se

Mamma mu 
och kråkan

Söndag 18 jan 
kl 15.00

Matiné. Entré 60:-

The day 
the earth 
stood still
Söndag 18 jan 

kl 18.00
Från 11 år. Entré 80:-

SURTE. Antalet muse-
ibesökare i Ale sjönk 
kraftig i fjol.

Glasbruksmuseet 
drabbades värst medan 
Repslagarmuseet låg 
kvar på ungefär samma 
nivå som året innan.

– Stängningen av 
hyttan fick precis den 
effekt som vi befarade, 
säger museichef Börje 
Johansson.

Som en följd av att glashyt-
tan stängde minskade antalet 
besökare till Glasbruksmu-
seet med ungefär en tredje-
del. Besöksantalet 2007 var 9 
069 att jämföra med fjolårets 
6 086.

– Under januari och 
februari, då hyttan fortfa-
rande var öppen, märkte vi 
av en ökning, men därefter 
skedde en minskning med 
ungefär 300-400 personer 
per månad. Det märktes ett 
stort publikbortfall ända fram 
till december då det blev ett 
uppsving igen. Det var tack 
vare samarbetet med Bruks-
ongar och återinförandet av 
julmarknaden, som lockade 
omkring 500 personer, säger 
Börje Johansson.

På Repslagarmuseet i 
Älvängen lyckades man hålla 
sig ovanför 10 000-strecket. 
Förklaringen är teaterpro-
duktionen ”Rävfällan” som 
spelades vid 18 olika tillfällen 
och som lockade totalt cirka 
2 000 besökare.

– Om det inte varit för 
”Rävfällan” hade publik-
bortfallet blivit stort även i 
Älvängen. Nu blev det totala 
besöksantalet på Repslagar-
museet i Älvängen 10 272, 
vilket var i paritet med 2007, 
säger Börje Johansson.

Noteras bör att Repsla-
garmuseet tvingades till 
reducerade öppettider under 
hela fjolåret, från sju dagar i 
veckan till blott fyra dagar.

– Vi har haft begränsade 
personalresurser och har 
därför tvingats stänga några 
dagar i veckan. Vi räknar med 
att de arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärderna ska komma 
tillbaka, så att vi kan öka 
tillgängligheten igen, säger 
Börje Johansson.

För att vända den negativa 
spiralen ska museerna pröva 
nya grepp, vidare vill man 
också stärka samarbetet med 
det lokala föreningslivet.

– På Glasbruksmuseet 
vill vi få ett ännu närmare 
samarbete med Bruksongar. 

En idé är att vi tillsammans 
med Bruksongar ska kunna 
erbjuda tematiska visningar, 
säger Börje.

Som lokaltidningen berät-
tade om i helgens nummer 
så inleds museiåret 2009 i 
Älvängen med en fotout-

ställning av Börje Rydén. 
På Glasbruksmuseet stundar 
också en fotoutställning där 
unga tjejer berättar om sig 
själva och sina liv. Utställ-
ningen i Surte pågår 17 
februari – 15 mars.

JONAS ANDERSSON

Glasbruksmuseet tappade besökare under 2008

Glasblåsare Heino Jacobsson har fått lämna sitt arbete och 
glashyttan i Surte stängde i början av förra året. Det med-
förde att Glasbruksmuseet noterade ett rejält publikbortfall 
under 2008.            Arkivbild: Allan Karlsson
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Öppen verksamhet vuxen-barn 
Nödinge församlingshem måndagar & fredagar i 10-13
Surte grå villan fredagar i 10-13
Bohus kyrkans hus tisdagar i 10.30-13.30

Öppen verksamhet Vuxen- minsting (0-1 år)
Bohus kyrkans hus onsdagar 13-15.30

Taizemässa  i Nödinge kyrka den 18 jan 17.00
Ljus -  Värme -  Stillhet -  Ro 
Meditiativ gudstjänst med musik från taize i frankrike. 

Surte kapell den 25 jan kl. 17.00 
”Tribute to G.F.Händel” 250 år sedan kompositörens död.
Arier från operer Serse, Alcina, Julius Cesar, från Oratorium Mes-
siah. Klavier och orgelmusik.  Vladimir Masko – sång och orgel. 
Stefanie Mulot – Piano

Välkommen på Gudstjänst
18 Jan 2:e ef. Trettondag jul
11.oo Surte Missionskyrka Ekumenisk Gudstjänst H Hultén
15.oo Bohus Servicehus Mässa H Hultén
17.oo Nödinge kyrka Taizemässa H Hultén

Tisdagen den 20 januari 
11.oo Trollevik Gudstjänst R Bäck

Onsdagen den 21 januari
10.oo Nödinge kyrka Vardagsgudstjänst H Hultén

25 Jan 3:e  ef. Trettondag jul
11.oo Nödinge kyrka Familjegudstjänst R Olausson  Singing Kids  
17.oo Surte kapell Musikgudstjänst ”Händelsmusik” R Olausson 

Välkomna!

Vinnare JulkryssetVinnare Julkrysset
Följande personer har skickat in korrekt lösning i 
”Julkrysset” och dragits som vinnare av varsin trisslott. 
Vinnarna får lotten på posten.

Lisbeth Alvenby, ÄLVÄNGEN

Arne Augustsson, HÅLANDA

Ann-Christine Christiansson, BOHUS

Sven-Eriks Svensson, BOHUS

Inger Olausson, NÖDINGE

Bertil Aronsson, LÖDÖSE

Gun Broman, KUNGÄLV

Ewy Svensson, LILLA EDET

Gun-Britt Wall, HÅLANDA

Joan Wangel, NOL

Vi tackar
alla som har deltagit i tävlingen och gratulerar vinnarna.

Korrekt lösning:


