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INBJUDAN TILL VÅRT TRADITIONELLA  BESÖK 
PÅ OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG

FÖR MEDLEMMAR, SPONSORER OCH ANNONSÖRER

TISDAGEN DEN 26 MAJ KL 19-21 
PÅ PIR 4, ERIKSBERG

PROGRAM
Guidning ombord på 

skeppet.

Information om Baltic Sea 
Tour 2008 och Turnè 2009

Vi berättar om och 
visar bilder från våra 

gemensamma aktiviteter.

För samåkning gäller 
samling på museet kl 18.oo

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vernissagen av Systrarna 
Carlmarks utställning ”Skyt-
tel & Pensel” på Repslagar-
museet  förra söndagen blev 
en succé. Omkring 200 per-
soner hade kommit till denna 
vackra och inspirerande 
utställning.

Vid dagens slut hade av 
många de finstämda akva-
rellerna och de färgstarka 
undersköna mattorna fått 
röda prickar, vilket betyder 
pengar till Repslagarmuseet 
eftersom systrarna Carl-
mark skänker intäkterna från 
utställningen till museet. Det 
ligger dem varmt om hjärtat 
att museet kan fortsätta med 
sitt arbete att bevara den 

gamla repslagarbanan. För-
utom en otroligt fin utställ-
ning bjöds besökarna på 
kaffe med hembakta bullar 
och kakor.

Utställningen pågår ända 
till 7 juni. Så har ni ännu inte 
sett utställningen är den väl 
värd ett besök.

Prisutdelningen av Rep-
slagarmuseets årliga teck-
ningstävling på tema Ivar 
Arosenius ägde också rum 
denna dag. Många bidrag 
hade strömmat in med 
massor av underbara mustiga 
och välgjorda teckningar. 
Det syntes att barnen verk-
ligen hade tyckt att detta var 
roligt och att de var inspire-

rade av Ivar Arosenius gick 
inte att ta miste på. Skolor 
från norr till söder i kommu-
nen var representerade.

Prisutdelningen förrät-
tades av vice ordförande i 
Utbildnings- och kultur-
nämnden, Tore Berghamn.

Vinnarna i årets tävling 
blev: Grupp årskurs  4-6: 1:
a pris Jonas Linberg, 6 B 
Alboskolan. 2:a pris Julia 
Magnusson,  6B  Albosko-
lan. Grupp  årskurs 1-3: 1:
a pris Sara Lundberg, 3 B 
Madenskolan. 2:a pris Feli-
cia Larsen Bullerbyn/Nol-
skolan.
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Välbesökt vernissage på Repslagarmuseet
– Och teckningsvinnare prisades

Prisutdelare Tore Berghamn med Jonas Lindbergs teckning, Lotta Berglöw, Repslagarmuseet  
med Sara Lundbergs bidrag, samt Julia Magnusson och Felicia Lasen med sina egna bidrag 
från teckningstävlingen om Ivar Arosenius.

SURTE. Kultur i arv.
Det är namnet på 

gymnasieelevens Olle 
Brasks utställning, som 
invigdes på Glasbruks-
museet i torsdags.

– Jag har fotograferat 
sex olika platser i Ale 
kommun som jag anser 
vara intressanta ur ett 
ungdomsperspektiv, 
säger Olle till lokaltid-
ningen.

Olle Brask från Prässebo går 
tredje året på mediaprogram-
met i Ale gymnasium. Som 
APU (Arbetsplatsförlagd 

utbildning) fick Olle i upp-
drag att göra en utställning 
utifrån kulturarvsplanen.

– Jag valde ut sex platser 
som jag tror kan attrahera 
min generation, berättar 
Olle.

Olle har själv fotat, redi-
gerat och monterat utställ-
ningen, som efter visningen 
på Glasbruksmuseet ska tur-
nera runt till olika platser i 
kommunen.

– Det har varit ett väldigt 
roligt arbete och givit mig 
inspiration till att göra fler 
utställningar i framtiden, 
säger Olle.

Surte idrottsplats, Ahla-
fors gamla spinnerifabrik, 
Vikingagården, Blå kyrkan 
i Älvängen, Vadbacka samt 
hällristningarna i Alvhem är 
de sex kulturplatser som Olle 
Brask fastnade för och som 
han har dokumenterat med 
fotografier.

– Hällristningarna i 
Alvhem var den enda plats 
som jag inte tidigare besökt, 
avslutar Olle Brask.

En gymnasieelevs syn på kulturarvet
– Olle Brasks fotoutställning visas i Surte

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Olle Brasks fotoutställning Kultur i arv invigdes på Glasbruksmuseet i torsdags. Utställning-
en pågår till och med 7 juni.

GÖKOTTEDANS
DISCO

Onsdagen den 20 maj kl 21-01


