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ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 24 mars är det 
åter dags för musikcafé 
på Repslagarmuseet.

Den här gången är 
visan i centrum.

Visor är inte bara 
visor, de kan framföras 
på många olika sätt 
vilket kvällens artister 
visar oss.

Först ut är, vispoeten Eva 
Borgström. Därefter upp-
träder Svanungar, bestående 
av Elin-Louise Ahlberg och 
Gustav Bäcklin.

Eva Borgström är docent 
i litteraturhistoria med 
svenskt 1800-tal som specia-
litet. Hon har gått vislinjen 
på Nordiska Folkhögskolan i 
Kungälv. För ett par år sedan 
kom debutplattan ”Utflyk-
ter”. I dagarna har hennes 
andra cd ”Sju feta år” släppts. 
Hon har spelat på flera vis-
festivaler runt om i landet, 
senast i Göteborg. Hon har 

tidigare medverkat på sam-
lingsskivan ”Skivor från 
visträsket”, har även gjort 
olika radioprogram.

Debutskivan ”Utflykter” 
är en överraskning. Fyndiga 
och underbara texter, som 
präglas av både närhet och en 
slags vardag. Utflykter är en 
skiva man gärna lyssnar flera 
gånger på och varje gång 
upptäcker man nya detaljer. 
Hon brukar kallas för en 
modern vispoet, vilket blir 
förståeligt, när man lyssnat 
på henne.

Sedan barnsben har musi-
ken varit en del i Elin-Louise 
Ahlberg och Gustav Bäcklins 
vardag. De har båda har gått 
på Nordiska folkhögskolans 
vislinje i Kungälv. Där upp-
täckte de sin gemensamma 
kärlek för vackra melodier, 
countrydoftande stämsång 
och berättande sånger.

Under sommaren 2011 
reste sångparet runt i Sverige 
på olika visfestivaler och upp-

trädde i restauranger, caféer, 
kyrkor, bibliotek, stadsfesti-
valer och så vidare.  I höstas 
spelade de in sin första EP-
skiva. Båda uppträder för-
utom i Svanungar, var för sig. 
Gustav spelar till exempel i 
sitt popband Indian Spring.

Repertoaren denna kväll 
har sin grund i svensk vistra-
dition, men med en spän-
nande nytolkning av Evert 
Taube, Barbro Hörberg 
och Dan Andersson. Dess-
utom förkommer inbland-
ning av egenskrivet material, 
samt ett arrangemang influ-
erat av bland annat ameri-
kansk folkmusik såsom blues, 
country och bluegrass.

Publiken bjuds på en 
musikalisk, humoristisk och 
finstämd upplevelse där 
texten står i fokus.

Förbeställning av biljet-
ter sker på Repslagarmuseet. 
Kaffe och bullar finns att 
köpa både före och under 
pausen.           ❐❐❐

Svanungar gästar Repslagarmuseets musikcafé

Svanungar. bestående av Elin-Louise Ahlberg och Gustav Bäcklin, kommer till Repslagarmu-
seet nästa lördag.

Måndagen den 19 mars 
går Ale Allvetare av sta-
peln i Medborgarhuset 
för tredje året i rad. Då 
drabbar kommunens sex 
pensionärsföreningar 
samman i ädel frågesport. 
RPG Alebygden som har 
vunnit de båda föregående 
tävlingarna får hållas som 
favoriter. SPF Alebygden 
har kommit tvåa båda 
gångerna och är nu mycket 
revanchlystna.

Lagen tävlar om en 
trevlig knoptavla, som 
skänkts av Repslagarmu-

seet. Börje Johansson 
kommer att förrätta prisut-
delningen.  

Tävlingsledaren Len-
nart Mattsson, SPF 
Alebygden, hoppas att 
medlemmarna i de del-
tagande föreningarna 
ställer upp mangrant och 
stöder de sina med glada 
hejaramsor. De får hjälp av 
Kent Carlsson som också 
är konferencier.  I pausen 
serveras kaffe och fralla. 
Vinsten skänker arrangö-
rerna till Vaknafonden.

Lennart Mattsson

Ale Allvetare för tredje året

Nu på måndag avgörs Ale Allvetare i Medborgarhuset för 
tredje året i rad. RPG Alebygden har vunnit de båda före-
gående tävlingarna. Arkivbild: Jonas Andersson

På lärlingsgymnasiet i 
Lödöse går ett 50-tal elever. 
Alla ungdomar har tre dagars 
praktik varje vecka, från års-
kurs 1 till 3. 

– Vi har obligatorisk prak-
tik. Som vi ser det så blir det 
ett vinn-vinn-koncept. Fö-
retaget tillförs en resurs och 

eleven erbjuds möjligheten 
att utbilda sig och förkovra 
sig inom ett visst yrke. Det 
är inte ovanligt att praktiken 
senare leder till en anställ-
ning eller sommarjobb, för-
klarar Petra Isenstierna.

Petra Isenstierna och 
hennes lärarkollegor besöker 

Praktik – en väg ut i arbetslivet

Starta en utmaning på utrotahungern.se 
och bjud in dina vänner att gå med. 
Det kostar 20kr och pengarna går till 
kampen mot hungern i världen.

I fredags hade Alekurirens redaktion finfrämmat. Det var elever och personal från sär-
skolan i Älvängen som kom på studiebesök till den lokala mediabyrån. Företagets vd 
Kent Hylander guidade dem runt i lokalen. Förhoppningsvis fick eleverna svar på alla 
sina frågor och vet nu hur en lokaltidning blir till.                         Foto: Jonas Andersson

Studiebesök på redaktionen

praktikföretagen med jämna 
mellanrum för att kontrolle-
ra så att alla parter är nöjda.

– Både handledare och 
elev ska känna stöttning från 
skolan. Det är jätteviktigt, 
säger Petra.

Hur upplever du skolans 
kontakt med näringslivet?

– Som oerhört positiv. En 
del företag har inte upplevt 
praktik på det här sättet tidi-
gare, men när de väl har fått 
pröva på det så inser de värdet 
av det.

Elfhems gymnasium har 
åtta olika programinrikt-
ningar och ambitionen är att 
utöka antalet praktikföretag.

– Vi önskar att få in fler nä-
ringsidkare, så att vi kan bilda 
en pool av företag. Det vore 
drömmen, säger Petra.

Vad betyder praktiken 
för eleverna?

– De mognar fortare då de 
får vara med och ta ansvar. De 
ser sin roll i företaget och 
inser varför skolan faktiskt är 
viktig. Vanligtvis är eleverna 
i årskurs 3 väldigt motiverade 

och de efterfrågar kunskaper 
som de kan ha nytta av i ar-
betslivet, avslutar Petra Isen-
stierna.

LÖDÖSE. Ett bra samarbete med regionens före-
tagare.

Det är vad Elfhems gymnasium eftersträvar.
– Samtliga våra elever har praktik och då är det 

viktigt att vi har ett nära och bra samarbete med 
näringsidkarna i Lilla Edet och dess kranskommu-
ner, säger Petra Isenstierna, yrkeslärare på Han-
dels- och administrationsprogrammet.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ELFHEMS GYMNASIUM
Följande inriktningar finns att 
välja på i Elfhems gymnasium:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogram-
met
• Fordons- och transportprogram-
met, endast inriktning fordon
• Handels- och administrationspro-

grammet
• Hotell- och turismprogrammet
• Industritekniska programmet
• Restaurang- och livsmedelspro-
grammet
• VVS- och fastighetsprogrammet, 
endast inriktning VVS
Vård- och omsorgsprogrammet

Petra Isenstierna är yrkes-
lärare på Handels- och admi-
nistrationsprogrammet i Elf-
hems gymnasium.


