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Lindans
Den glade kocken

Akrobater
Hästar & ponnies

Clowner

En cirkusfest för alla åldrar �
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

“En naggande god föreställning.
Sällan har åskådare så livfullt
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Söndag 13 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 

1 timme innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

En upplevelse 
för livet
Sök till Ale Lucia nr 57

• Du skall vara född senast 
1993 och vara bosatt i Ale 
kommun samt tycka om att 
sjunga

• Sista ansökningsdag: 11/9

• Vill du boka Ale Lucia? 
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se

Andrea Lindgren, Ale Lucia 2008
Mejla in ansökan & foto redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller skicka till Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

I sex år har persikoträdet stått på tomten i Nol utan att ge tillstymmelse till frukt. Gerhard 
Behreadt och Åsa Sköldén Behreadt hade nästan givit upp hoppet och planerade att ta bort 
trädet. Men så plötsligt den här sensommaren kom persikor i stora klasar.

– Helt osannolikt! Vi har fått åtminstone 70 persikor som vi har kunnat dela ut till vänner 
och bekanta. Smaken har inte gått att klaga på, de har varit saftiga och goda, säger Gerhard.

– Nu har vi bevisat att det går att odla persikor även i Nol. Återstår att se hur skörden blir 
nästa år.                   Foto: Allan Karlsson    Text: Jonas Andersson

Persikoträd som äntligen gav frukt

Så var det återigen dags för 
museets traditionella Rep-
slagardag, lördagen den 19 
september. I år kommer ett 
50-tal hantverkare att finnas 
på plats på Replslagarmuseet 
i Älvängen. Många demon-
strerar sitt hantverk, men 
naturligtvis säljer de också 
sina produkter. Här kan 
man fynda alltifrån exklusiva 
kläder i hampa till närpro-
ducerad mat. Knivmakare, 
textil- och trälslöjdare, kera-
miker, smeder, smycketill-
verkare med flera kommer 
att medverka. 

Många knopslagare 
deltar i samband med att 
utställningen ”Sjömaning” 
fortfarande visas. Eva Thor-
mählen knyter makramé 
och visa hur det går till att 
klä flaskor.

Repslagarmuseets perso-
nal visar repslagning på olika 
sätt, plus att det en exklusiv 
visning av tjärverket. Det 
finns möjlighet att tillverka 
sitt eget rep. 

Linföreningen har öppet 
hus. Lokala företagare deltar 
också, bland annat Ica med 
diverse olika delikatesser. 

Naturligtvis finns det 
aktiviteter för barnen, så 
som fiskdamm. Skulle någon 
bli lite trött och hungrig kan 
man njuta av kaffe och en 

god Repslagarbakelse i cafét 
alternativt en grillad korv.

Repslagardagen brukar 
vara en trevlig och välbesökt 

familjedag. Som vanligt är 
det gratis entré till museet.
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Åter dags för Repslagardagen

Repslagardagen arrangeras på traditionsenligt vis nästa 
lördag. Ett 50-tal hantverkare kommer att finnas på plats på 
Repslagarmuseet i Älvängen.

Arkivbild: Jonas Andersson

Onsdagen den 26 augusti 
samlades vi till höstens 
första månadsmöte. Sture 
Magnusson hälsade oss 
välkomna tillbaka efter som-
maren. 

Ordet gick sedan över till 
dagens gäst Bertil Falck, 
Bokmässans grundare. 
Hösten 1984 träffade han 
Conny Jacobsson då kul-
turchef i Hagfors. De kom 
överens om att arrangera 
en biblioteksmässa med 
seminarier. Den fick arbets-
namnet Bibliotek 85. En bra 
lokal var viktig och valet föll 
på Svenska Mässan. Kultur-
journalisten Gunnel Edby 
var dem mycket behjälplig 
i kontakten med kända per-
soner. 

En sådan var Isaac B 
Singer, som deltog i den 
första bokmässan, Bibliotek 
85. Denna första mässa var 
endast avsedd för fackfolk. 
Den besöktes av 5 000 per-
soner och pågick i tre dagar. 
Motgångar stötte de också 
på. De stora förlagen boj-
kottade mässan vid ett par 
tillfällen under 90-talet, men 
med ny inriktning och god 
marknadsföring tog man sig 
igenom detta. 

Mässan har ökat i omfatt-
ning för varje år och är nu 
ett spännande evenemang 
för både branschfolk och 
allmän publik. I år kan Bok-
mässan fira sitt 25-årsjubi-
leum. Bertil Falck tackades 
för sitt lättsamma anförande 

och därefter bjöds härligt 
kaffe. 

Vederkvickta fick vi ta del 
av information. Bengt B 
har planer på en Italienresa 
hösten 2010, Kerstin E 
repeterar Värmlandsresan 
i slutet av maj, det finns 
platser kvar på stickcaféet, 
stavgången startar i Fontin 
på onsdag, Mervetarna 
börjar den 29 september. 
Sten B påminde om matt-
curling och MariAnne om 
teater, Marita O redogjorde 
för septemberprogram-
met. Innan Sture avslutade 
mötet informerade han om 
Hemfixare, en kommunal 
aktivitet.

Inga Isaksson

Bokmässans Bertil Falck hos Aktiva Seniorer


