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Vernissage 2.9 kl 18.00
             Fri Entré

2.9-2.102.9-2.102.9-2.102.9-2.102.9-2.10
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Månd - torsd 11-14.30Månd - torsd 11-14.30
Fred 11-22 Fred 11-22 
Lörd 13-22Lörd 13-22
Sönd 13-20Sönd 13-20

AFTER WORKAFTER WORK
Varje fredag kl 17-20Varje fredag kl 17-20

Ät 2 betala för 1Ät 2 betala för 1

SURTE. Ute blev inne.
Tisdagens allsång på 

Glasbruksmuseet fick 
flyttas från torget till 
hyttan.

Det blev visserligen 
trångt, men samtidigt 
oerhört trivsamt och 
festligt.

Den avslutande allsångskväl-
len på Glasbruksmuseet i 
Surte blev precis lika lyckad 
som den första. Det spelade 
ingen roll att regnet gjorde 
sig påmint, feststämningen 
var ändå på topp.

– Helt underbart! Vi 
är jätteglada över den här 
succén, säger Bruksongars 
våffelgrupp som stod bakom 
evenemanget.

Flytta in
Stolarna hade precis ställts 
i ordning utanför museets 
entré när svarta, regntunga 
moln drog in över Surte. Det 
fanns inget annat att göra än 
att flytta in i hyttan.

– Skönt att ha ett alterna-
tiv när vädret ställer till pro-
blem, konstaterade arrangö-
ren som kunde räkna in 
knappt 100 åskådare.

För underhållningen sva-
rade Christer Paulsson, som 
hade med sig två gamla barn-
domskompisar från Surte, 
Tony och Bengt. Tillsam-

mans bjöd de på musik, vitsar 
och historieberättande. Det 
blev en riktig helkväll och 
publikens applåder var både 
långa och hjärtliga. Besö-
karna hade all anledning att 
vara belåtna när de vandrade 
hemåt i augustikvällen, som 
lystes av marschallerna utan-
för museet. 

Grillfest
Bruksongar lyckades dagen 
till ära värva fem nya med-

lemmar till föreningen, som 
har nästa medlemsaktivitet 
på Glasbruksmuseet redan 
ikväll (läs tisdag) då det dukas 
upp till grillfest.

Allsång lär det också bli 
mer av på museet. Till våren 
hoppas Bruksongar vara till-
baka med ett nytt program.

Allsångskväll som fick flytta inomhus
– Stämningen på topp i hyttan
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De gamla Surtepojkarna Christer, Tony och Bengt svarade 
för underhållningen på Glasbruksmuseet i tisdags kväll.

Alla fick inte plats i hyttan, utan folk stod även utanför 
och sjöng allsång.

Stämningen var på topp och 
besökarna brydde sig inte 
om de regntunga molnen 
som hängde över museet.


