
– Varje rum har ett di-
lemma och minst en aktivi-
tet kopplad till det. Besöka-
ren uppmuntras till att vara 
aktiv och utställningen upp-
fattas av många som lekfull.

Åtta ungdomar har styrt 
innehållet i utställning-
en GULP!. I de diskussio-
ner och material som kom 
fram från denna grupp fanns 
tankar om konsumtion, eko-
logi, vegetarianism, aktivism 
och funderingar kring vad vi 
egentligen har på vår tallrik 

när vi sätter oss för att äta. 
Det fanns också en önskan 
att försöka hitta ett samman-
hang eller en historisk kopp-
ling. Detta ligger till grund 
för den utställning som Väs-
tarvets museer gemensamt 
har producerat.

– Att arbeta på det här 
sättet med en utställning vars 
innehåll styrs av en grupp 

ungdomar är ett sätt för mu-
seerna att ställa kompetens 
och resurser tillförfogande, 
men också att våga släppa 
taget och låta en yngre gene-
ration gestalta de ämnen som 
berör dem, säger Lena Stam-
marnäs.

GULP! finns att be-
skåda på Lödöse Museum 
under perioden 27 mars-22 

maj. På vernissagedagen får 
museet besök av Maria Zi-
hammou, kock och matäls-
kare som inviger utställning-
en och bjuder på marockan-
ska smakprov.
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LILLA EDET. Nedräk-
ningen har börjat.

Nu återstår bara 
några veckor innan 
Lilla Edet-mässan slår 
upp portarna.

– Intresset verkar 
stort både bland utstäl-
lare och allmänhet, 
säger mässamordnare 
Inga-Lill Orbelin.

Helgen 9-10 april arrange-
ras Lilla Edet-mässan, den 
nionde i ordningen. Monter-
platserna inne i Strömshal-
len har varit slutsålda sedan 
länge, men fortfarande finns 
en liten chans att få komma 
med för de företag som ännu 
inte anmält sitt intresse.

– Ja, det stämmer! Utan-
för entrén har vi några plat-
ser kvar och där är det först 
till kvarn som gäller, förkla-
rar Inga-Lill Orbelin.

Förra gången det bjöds in 
till mässa i Strömshallen var 
2008. Då besöktes arrange-
manget av närmare 2 200 per-
soner. Med dragplåster i form 
av snickaren Björn Chris-
tiernsson hoppas Företags-
centrum på en minst lika stor 
publiktillströmning i år.

– Förutsättningarna finns. 
Företagarna är väldigt entusi-
astiska och man hör på byn att 
folk pratar om mässan, säger 

Inga-Lill Orbelin.
– Vi kommer att lotta ut 

väldigt fina priser på entré-
biljetten och sedan vet jag att 
utställarna genomför en del 
egna aktiviteter i sina mont-
rar. Detta sammantaget bör 
kunna locka många besökare.

Som en extra publikmag-
net har arrangören lyckats 
knyta upp musikalartisten 
Divina Sarkany som konfe-
rencier.

– Jag är ursprungligen från 
Göteborg, men bor tillsam-
mans med min familj i Göta 
sedan två år tillbaka. I höstas 
var jag med när Musikens dag 
arrangerades i Lilla Edet och 
hade då kontakt med Tommy 
Hallenberg på Folkets Hus. 
När han hörde av sig igen 
kändes det självklart att tacka 
ja, säger Divina.

I samband med mässan 
utses också Årets Företagare 
i Lilla Edets kommun.

Lödösetraktens Hem-
bygdsförening höll årsmö-
te den 8 mars i Ale-Skövde 
församlingshem, Nygård. 
Ordförande Sture Johans-
son hälsade välkommen 
och därefter hölls en paren-
tation över avlidna med-
lemmar. Därefter vidtog 
sedvanliga mötesförhand-
lingar.

Till ordförande för 
mötet valdes Ingrid Olofs-
son och val av styrelse och 
kommittéer gjordes. Ord-
förande blev Sture Jo-
hansson, vice ordföran-
de Jan Ahlqvist, sekrete-
rare Barbro Sandström 
och kassör Marlene Wik-
ström. Övriga ledamöter 
blev Royna Andréasson, 
Birgitta Johansson och 
Stig Larsson med Holger 
Larsson, Anne-Marie 

Karlsson och Gunilla Sjö-
stedt som suppleanter.

Av verksamhetsberättel-
sen framkom att många ak-
tiviteter såsom berättar-
kvällar, växtbytardag, våffel-
kväll med allsång, gökotta 
och vår- och höstvandring-
ar i vår hembygd, växtby-
tardag 24 maj, gökotta 2 
juni och våffelkväll 14 juni. 
Höstsamkväm kommer att 
hållas i slutet av året.

Dokumentationskom-
mittén har dokumenterat 
det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från 
socknarna i vårt verksam-
hetsområde.

Efter mötet underhöll 
Per-Olof Eklund med be-
rättelser från sin uppväxt-
tid i Lödöse och många log 
igenkännande.

Barbro Sandström

LÖDÖSE. På söndag 
är det vernissage för 
en ny utställning på 
Lödöse Museum.

GULP! har fokus på 
mat, hur den tillver-
kas och konsumeras 
idag och hur det var på 
medeltiden.

– Målgruppen är ung-
domar i 16-25-årsål-
dern, men utställningen 
kan nog roa och pro-
vocera såväl en yngre 
som äldre publik också, 
säger utställningspro-
ducent Lena Stammar-
näs.

GULP! innehåller flera rum: 
Naturen, Fabriken, Köket, 
Restaurangen och Bakgår-

den. Rummens dilemman 
och aktiviteter väcker tankar 
kring hur våra matval påver-
kar natur, djur och männis-
kor.

– Besökarna kommer att få 
använda alla sina sinnen. Vi 
jobbar med ljudkuliss, tak-
tila föremål, piktogram där 
bilder förstärker textmate-
rialet. Huvudtexterna är på 
engelska och det beror på att 
den här utställningen vandrar 
runt i det Nordiska nätverket 
för medeltidsmuseer, förkla-
rar Lena Stammarnäs.

GULP! uppmanar till en-
gagemang för det vi äter, 
mer experimentlust i köket 
och mer tid för njutning av 
det fantastiska utbudet i vårt 
mångkulturella samhälle.

HJÄRTUM. Måndagen den 
14 mars 2011 hade PRO 
Hjärtum-Västerlanda sin 
första månadsträff för året. 
Ett fyrtiotal medlemmar 
hade samlats i föreningslo-
kalen.

Ordförande Berth An-
dersson hälsade alla väl-
komna och gav sedan en fin 
information om vad som var 
aktuellt den närmaste tiden. 
Distriktsfinalen i veteranve-
tartävlingen den 14 april på 

Hebeteatern i Trollhättans 
Folkets Hus, bussresa till Fri-
luftsdagen i Herrljunga den 
17 maj med mera. Han upp-
manade fler att delta i våra tis-
dagspromenader.

För den trevliga under-
hållningen svarade Fride-
borg och Roland Fahlberg. 
Vi fick lyssna till många fina 
visor och även dikter. Träf-
fen avslutades med kaffe och 
dopp.

Tage Lindell

GULP! sätter fokus på vår mat
– Ny utställning på Lödöse Museum

PÅ LÖDÖSE MUSEUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Det kommer att bjudas på marockanska smakprov när utställningen GULP! invigs på Lödöse 
Museum nu på söndag.                                                            Foto: Stéphanie Sepúneda Nunez

Utställningsproducent Lena 
Stammarnäs.

Arkivbild: Jonas Andersson

Årsmöte i Ale-Skövde församlingshem

Snart mässdags i Lilla Edet

Musikalartisten Divina 
Sarkany, som bor i Göta, 
kommer att inta rollen som 
konferencier på årets Lilla 
Edet-mässa, som äger rum i 
Strömshallen 9-10 april.

Mässamordnare Inga-Lill Or-
belin.

Månadsträff hos PRO Hjärtum-Västerlanda
– Fahlbergs stod för underhållningen

Frideborg och Roland Fahlberg svarade för musikunder-Frideborg och Roland Fahlberg svarade för musikunder-
hållningen när PRO Hjärtum-Västerlanda höll årets första hållningen när PRO Hjärtum-Västerlanda höll årets första 
månadsträff.månadsträff.


