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Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna  
lördag 17 sept och  
söndag 18 sept kl 11-18.

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 17 och 18 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 16 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

TaizémässaTaizémässa
Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka

18 september kl. 18.0018 september kl. 18.00

Körsångare och instrumentalister Körsångare och instrumentalister 
under ledning av under ledning av 
Sabina NilssonSabina Nilsson
Präst: Björn NilssonPräst: Björn Nilsson

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

AllsångskvällAllsångskväll
Starrkärrs församlingshem

14 sept kl. 19.00-21.00

Sjung tillsammans med drag-
spelaren Lennart Thorstensson 
och gitarristen Kjell Johansson. 
Dessutom underhåller 
Linn Magnusson, Karin Bäckman 
och Tobias Österblom med sång 
och piano.

Kaffeservering till 
självkostnadspris!

Fri entré!Fri entré!

Nu på måndag, den 19 septem-
ber, arrangerar SPF Alebygden 
distriktsuttagning i Hjärnkoll, 
SPF:s rikstävling i frågesport, i 
Medborgarhuset.

Sju lag har anmält sig. Från 
Ale deltar förutom arrangörsför-
eningen även SPF Skepplanda-

Hålanda, Dessutom kommer lag 
från Lerum, Alingsås, Vårgårda, 
Herrljunga och Högsäter. Vin-
nande lag går till final i Borås i 
november. 

SPF Alebygdens lag består av 
Marita Schmitt, Thomas Elf-
ving och Uno Pettersson. De 

har fått en viss rutin genom delta-
gande i Ale Allvetare. 

För underhållningen svarar 
Stig Alfredsson. Vi hoppas att 
många medlemmar kommer och 
stöttar sina lag.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden värd för DM i frågesport

ALE. Jubileet närmar sig.
För nionde året genom-

förs Älvkultur, 17-18 sep-
tember.

Konstvandringen inleds 
med vernissage på Hand-
kraft i Trollhättan på fredag 
kväll.

Lars G Blomgren, ordförande i 
Vänersborgs kulturnämnd, invi-
ger årets Älvkultur-utställning på 
Handkraft. Där visas också verk 
från de drygt 40-talet konstnärer 
som deltar i arrangemanget.

Ale kommun representeras av 
fyra kvinnor i den populära konst-
vandringen. Helene Nork (olja 
och akvarell), Iris Bokinge (akva-
rell), Päivi Auvinen (textil och 
akvarell) och Agneta Gustavsson 
(keramik- rakubränning) håller 

sina ateljéer öppna. Den gulblåfär-
gade Älvkulturflaggan visar vägen 
hem till konstnärerna.

– Jag har varit med vid två till-
fällen tidigare, första gången 2008. 
Min butik/ateljé ligger lite avsides 
i sammanhanget varför besöksan-
talet varit relativt litet. Det är ett 
stort område som Älvkultur spän-
ner över och de flesta utställare 
finns i Trollhättan och Vänersborg, 
förklarar Agneta Gustavsson.

I år ska Agneta demonstrera 
rakubränning, en alldeles speciell 
teknik.

– Jag kommer att ha en gasol-
ugn utomhus. Jag värmer godset 
och slänger sedan ner det i sågspån. 
Glassyret på godset krackelerar, 
det spricker och skapar ett vack-
ert mönster. Det går inte att styra 
processen och ibland händer det att 

godset går sönder. Det är det som 
är charmen, förklarar Agneta.

Sedan i våras arbetar Agneta 
Gustavsson heltid med sitt kera-
mikskapande. Nu skall hon se sig 
om efter återförsäljare.

– Jag har jobbat ikapp mig under 
den här första tiden. Det som varit 
efterfrågat ska nu kunna levereras.

Noterbart är att ett konstlotteri 
ordnas i samband med Älvkultur. 
Verk av tio konstnärer som deltar 
i vandringsutställningen lottas ut. 
Lotter kan köpas i ateljéer och 
verkstäder.

Till minne 

Till minne av
vår Älskade

Ann-Britt 
Einarsson
* 11 mars 1947

17 september 2008

Tre år har gått 
sedan du togs ifrån oss 

alldeles för tidigt.

Vi saknar Dig 
så oändligt mycket 
men vi minns Dig 

med kärlek och glädje.

ELVING
ULF, CECILIA 
och MARCUS
med familjer.

Döda

Till minne av

Bengt Gustafsson
* 5/6 1944

† 13/9 2009

Idag är det två år sedan du 
lämnade oss.

Vi älskar och saknar dig

Ulla
Claes med familj

Fredrik med familj

Vår käre Pappa
Svärfar och Morfar

Karl-Erik
Jacobson

* 10/2 1923

har i dag stilla insomnat.

Älvängen
4 september 2011

GIT och LARS
Johan, Fanny

Släkt och vänner

Mor har räckt ut 
handen

Far har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

15 september kl. 13.30
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagade

meddelas till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 13 september.

Ett stort tack till
Hemtjänsten och
Hemsjukvården,
Älvängen för god

omvårdnad.

Ett varmt tack till alla Er
som hedrat

Hans Meuller
i samband med hans
bortgång, genom att
tillsammans med oss

deltaga i begravnings-
högtiden och med alla
vackra blommor vid

hans bår samt för
minnesgåvor till

Hjärnfonden,
Hjärt-Lungfonden och

Sjöräddningssällskapet,
göra den till ett ljust
och vackert minne.

Tack också för alla
omtänksamma besök,

telefonsamtal, brev och
blommor till hemmet
samt alla varma ord

och handlingar i
sorgearbetet.

Hans skall alltid finnas
med oss.

ANN-MARI
Lars och Katarina

Gustav, Viktor, Axel

Tack

Älvkultur vandrar Älvkultur vandrar 
på som vanligtpå som vanligt
– Ateljéer och verkstäder 
håller helgöppet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Agneta Gustavsson i Hålanda är en av fyra alekonstnärer som finns med i 
årets upplaga av Älvkultur, som arrangeras nu till helgen. 

Arkivbild: Jonas Andersson

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Församlingsdag  
Skepplanda - Hålanda  

Välkommen till en inspirationsdag i 
Skepplanda församlingshem  
söndag den  25 september 

• Kl 10.00 Högmässa i kyrkan 
• Kyrklunch i församlingshemmet 
• Föredrag av Bengt Plejel -          

Ämne:  
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att 

andra där din kärlek kan se. 
 

Anmälan till lunchen - ring Liselotte 
Lind 0303-44 25 04  

senast 20 september.  
Kostnad 60 kr,  

barn och studerande - gratis. 
VÄLKOMNA! 


