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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Musik
på Glasbruksmuseet
23 februari kl 19.00

Jenny Almsenius, 
sångare och munspelare.

Tillsammans med gitarristen Martin
Abrahamsson bjuder hon på en ångande 

visblues i både kärlek, sorg och tindrande glädje

Entré 60:- Förköp: Glasbruksmuseet
0303-33 01 06

Kvarnvägen 6 i Surte

NÖDINGE. Teaterföreningen 
i Ale har haft sitt årsmöte 14 
februari. När årsmötesför-
handlingarna var avklarade 
och kaffe med goda smörgå-
sar och kakor avnjutits blev 
det som brukligt vid årsmö-
tena en hemlig föreställning. 
I år underhöll Helge Skoog 
med glimtar ur sitt rika tea-
terliv från Borås till Dra-
maten och vidare till Stock-
holms stadsteater. Det blev 
en exposé över olika stora 
stjärnor inom teaterkonsten 
med namn som Ingemar 
Bergman, Inga Tidblad, 

Lars Hansson och många 
andra storheter. Han berät-
tade bland annat om hur 
Teatersport, som många av 
oss minns från TV i slutet 
av 80-talet, kom till. Några 
damer och herrar i publiken 
fick testa sin scenkonst och 
under Helge Skoogs regi, roa 
den övriga publiken och inte 
minst sig själva.

Avslutningsvis visade 
Helge Skoog med hjälp av 
Shakespeare prov på hur 
olika känslor kan gestaltas på 
scenen, det var tvära skratt 
mellan ilska, förälskelse, 

skratt och förtvivlan.
❐❐❐

Helge Skoog gästade teaterföreningen i AleHelge Skoog gästade teaterföreningen i Ale

Helge Skoog dök upp som 
hemlig gäst på Teaterfören-
ingens årsmöte.

ÄLVÄNGEN. Repslag-
ning är ett gammalt 
genuint hantverk.

Kunskapen förs emel-
lertid vidare från gene-
ration till generation.

Många är de sport-
lovslediga barn som 
genom åren fått lära 
sig att slå rep under 
Bernt Larssons ledning.

Sin vana trogen stod Bernt 
Larsson och välkomnade de 
lovlediga barnen till Rep-
slagarmuseet i förra veckan. 
Under dagarna två, torsdag 
och fredag, erbjöds repslag-
ning på gammaldags vis.

– Det är populärt och 

därför fortsätter vi med den 
här aktiviteten, förklarar 
Bernt Larsson.

Linus, 11 år från Nödinge, 
var först in på Repslagarmu-
seet i torsdags förmiddag. 
Tidigare i veckan hade han 
varit iväg och badat i Kung-
älv och Åby simhall.

– Jag sysselsätter mig med 
inomhusaktiviteter. Skidor 
eller skridskoåkning har det 
inte blivit för min del, säger 
Linus.

Repslagning har Linus 
testat på en gång tidigare och 
Repslagarmuseet var således 
ingen ny bekantskap.

– Det är tredje gången 
som jag är här, förkunnade 
han.

När repet gjorts färdigt 
stod fikan och väntade, saft 
och bulle fanns uppdukat.

För museets repslagare 
har det varit en hektisk tid. 
Sportlovsaktiviteten före-
gicks av Båtmässan, som likt 
tidigare år lockade massor av 
besökare.

– Båtmässan har blivit en 
årligen återkommande tradi-
tion för oss. I år var vi dess-
utom med och slog svenskt 
rekord när vi tillverkade 
ett jätterep som mätte 310 
meter, säger Bernt Larsson.

Genuint hantverk som går i arv
– Den yngre generationen lär sig repslagning

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Repslagning är en populär sportlovsaktivitet som lockar många lediga barn till Repslagarmu-
seet i Älvängen.
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