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Goes 80’s

Arrangör

031-701 48 60
www.bestseller.se
www.onstage.se

Mediapartner

Johnny Logan [Irland]     Taylor Dayne [USA] Tommy Nilsson
Suzzie Tapper     Peter Johansson     Jessica Andersson     Lasse Karlsson

Se supershowen OnStage!
I år sätter vi upp en spektakulär show i 80-talets tecken.

Välj mellan trerätters supé, gourméttallrik eller enbart 
showbiljetter. Läs mer på vår hemsida: w w w.ons tage . se

E l le r  boka showbi l je t ter  d i rekt  på t i cnet . se

0771-70 70 70

LÖDÖSE. I en källarlokal 
på Hedevägen har Slöjd 
& Konsthantverk Kring 
Älven sitt näste.

Varje måndagskväll 
träffas föreningens 
yngsta medlemmar, 
som tillsammans utgör 
Slöjdklubben Lövet.

– De för traditionen 
vidare, konstaterar 
ledaren Tord Anders-
son.

Slöjdklubben Lövet består 15 
barn i åldern 6-13 år. Något 
problem med rekrytering är 
det inte, den tog fart av sig 
själv i samband med en sport-
lovsaktivitet för två år sedan.

– Intresset är det minsann 
inget fel på, försäkrar Tord 
Andersson.

Klubbnamnet kräver sin 
förklaring. Bokstäverna Lö 
står för Lödöse och vet syftar 
till vetgiriga.

– Det är precis vad våra 
deltagare är, säger Tord.

För några veckor sedan var 
Slöjdklubben Lövet på plats i 
hembygdsgården Prästalund 
för att förse sig med hassel i 
den vackra hassellunden.

– Nu håller vi på att göra 
kopior av Bohusländska fis-
kekorgar. Vi använder oss 
av gran i botten och själva 
hänget utgörs av japansk 
kornell.

Vad är det som är så bra 
med just hassel?

– Det är väldigt lätt att 
jobba med. Det ruttnar inte, 
utan står sig länge.

Förutom att tälja syssel-
sätter sig gruppen också med 
diverse andra aktiviteter. 
Tidigare har man gjort arm-
band och halsband av pärlor 
och senare ska deltagarna få 
göra sina egna julkort.

– Vi vill ge dem en gro-
grund i hantverk, avslutar 
Tord Andersson.

HOS LÖVET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Slöjdklubben Lövet på besök i Prästalund för att hämta 
hassel.

Femton barn i åldern 6-13 år träffas varje måndagskväll i 
Slöjd & Konsthantverk Kring Älvens lokal på Hedevägen i 
Lödöse.

Full aktivitet hos Slöjdklubben Lövet
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It´s only party...
...but we like it!


