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SURTE. En ny utställ-
ning har satts upp på 
Surte bibliotek.

Det är Anita Gustafs-
son från Hjärtum som 
visar ett drygt 20-tal 
akvareller.

– Detta blir min 
första egna utställning, 
förklarar konstnären 
för lokaltidningen.

Anita Gustafsson, 70, börja-
de måla på 90-talet, det blev 
som en slags terapi för henne.

– Jag hade varit sjuk och 
när jag skulle börja träna blev 
det målningen som fångade 
mitt intresse, berättar Anita.

Hon beskriver sig själv 
som en glad amatör som gått 
en del kurser i Medborgar-
skolans regi. Varje onsdag 
träffar hon sina kompisar i 
Göta Finska Förening för att 
måla och umgås.

– Det är ett härligt gäng 
och vi har kul ihop. Det är 
Götagänget som har peppat 
mig att göra den här utställ-
ningen.

I kväll (läs tisdag) är det 
vernissage och utställningen 
hänger uppe månaden ut.

– Det är enbart akvareller 
jag ställer ut, men däremot 
varierar motiven. Jag målar 
det som faller på för stunden, 
säger Anita som för övrigt är 
medlem i Edet-Ale Konstför-
ening.

– Edet-Ale Konstförening 
bildades för ett år sedan. Det 
är en förening som är mån 
om att få till stånd ett rikt ut-
ställningsliv, avslutar ordfö-
randen Lennart Karlsson.

SURTE. Trots förändrad 
struktur håller Glasbruks-
museet traditionen vid liv 
med att erbjuda glasmålning 
under höstlovet. I tisdags och 
onsdags välkomnades skolle-
diga barn till museet för att 
pyssla och fika.

Precis som tidigare år blev 
responsen stor och arrangö-
ren räknade till ett drygt 
50-tal deltagare när lokaltid-
ningen hälsade på i tisdags.

Från Romelanda och 
Ytterby kom syskonen Isa-
belle och Evelina samt kom-
pisen Maja.

– Vi är och hälsar på 
farmor Tanja Westling som 
bor här i Surte, förklarade 
Isabelle samtidigt som hon 
målade sin glasburk.

Evelina och Maja njöt av 
höstlovet och brydde sig inte 
om novemberregnet som 
strilade utanför fönstret.

– När vi är färdiga här ska 
vi förbereda oss inför kväl-
lens ridning. Vi rider varje 
tisdag.

Akvareller visas på Surte bibliotek
– Första egna utställningen för Anita
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Anita Gustafsson från Hjärtum visar just nu ett 20-tal ak-
vareller på Surte bibliotek. Utställningen hänger uppe måna-
den ut.

ÄLVÄNGEN. Att få slå 
rep på gammaldags vis 
har blivit en klassiker 
på Repslagarmuseet.

Varje höstlov står 
Bernt Larsson redo att 
ta emot barnen.

Intresset var lika 
stort den här gången 
som alla andra år.

Ett 50-tal barn kom till Rep-
slagarmuseet i torsdag för att 
få slå rep. När lokaltidningen 
gästade museet på fredags-

förmiddagen hade aktivite-
ten precis tagit sin början och 
bland de första att anmäla sig 
var Linus, 8, och dennes lil-
lebror Lucas, 6.

– Jag har slagit rep en gång 
tidigare. Det var i samband 
med en hantverksdag i Präst-
alund, förklarar Linus.

När Linus gjort färdig sitt 
rep ställde han sig bakom 
veven för att delta i framstäl-
landet av Lucas dito. Bernt 
gav instruktioner och efter 
några minuter hade Lucas 

repet i sin hand.
– Nu kan jag hoppa hopp-

rep, konstaterade Lucas 
glatt.

– Jag ska använda mitt rep 
för att lära mig knyta knopar. 
Jag har en knopbok hemma, 
säger Linus.

Efter repslagningen vän-
tade fikastund och rund-
vandring på museet. En triv-
sam avslutning på höstlovet.

Glasmålning i 
Surte är populärt

PÅ GLASBRUKSMUSEET
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Det är kul med glasmålning 
tyckte Isabelle.

Evelina och Maja, från Ytterby respektive Romelanda, löste en del av sina julklappsbekym-
mer på Glasbruksmuseet. 

Lovaktivitet som repeteras

PÅ REPSLAGARMUSEET
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Lucas, 6 år, besökte Repslagarmuseet för att slå rep under Bernts och Mariannes ledning.

ÄT 2 BETALA FÖR 1
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Varje fredag 17- 20
Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20


