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BILJETTER FINNS PÅ
ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
FRÅN 8 FEBRUARI
Vuxen 180kr (scenpassrabatt 40kr)
Ungdom 120kr

KUNG LEAR
123 SCHTUNK PRESENTERAR

Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF

ÄLVÄNGEN. Sportlovet 
står för dörren.

Aktiviteter stundar 
såväl på Repslagarmu-
seet i Älvängen som 
på Glasbruksmuseet i 
Surte.

Ett alternativ för de 
barn som inte vill åka 
skidor eller skridskor.

Det är åter dags för Rep-
slagarmuseet att öppna sina 
portar för sportlovslediga 
ungdomar, torsdag och 
fredag 16-17 februari.

I flera år har en av Rep-
slagarmuseets profiler, 

Bernt Larsson, lärt barn 
att slå rep. Bernt har hjälp av 
trotjänarna Marianne och 
Ingemar Olsson, som varje 
sport- och höstlov kommer 
till museet för att tillsam-
mans med Bernt introdu-
cera Ales skollediga barn 
i ett gammalt traditionellt 
hantverk.

I museets anrika lokal 
får barnen tillverka ett rep 
med hjälp av gamla redskap. 
Repet, som bland annat kan 
användas som hopprep, 
får barnen ta med sig hem. 
Hårt arbete kräver dess-
utom lite i magen, så därför 

bjuds barnen på saft och 
bulle.

Måla på glas går att göra 
på Glasbruksmuseet tisdag 
och onsdag 14-15 februari. 
Detta är också en mångårig 
tradition som hålls vid liv.

Slutligen bör alla lovle-
diga skolungdomar upp-
märksammas på den rymd-
teater som sätter punkt 
för sportlovet. Söndagen 
den 19 februari gästas Ale 
gymnasiums tv-studio av 
Ensemble Yria.

Gott om aktiviteter på sportlovetGott om aktiviteter på sportlovet
– Som avslutas med rymdteater i Nödinge
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Repslagarmuseet håller på tradition. Varje sportlov erbjuds repslagning för lovlediga 
skolbarn.          Arkivbild: Jonas Andersson

LÖDÖSE. Går det att 
göra papper av svamp 
och vatten?

Precis hur bra som 
helst!

Det bevisade 
Krystyna Öjerskog 
besökarna till Lödöse-
hus i torsdags efter-
middag.

Att papper kan framställas 
på olika sätt fick vi ett tyd-
ligt bevis på när Krystyna 
Öjerskog, bibliotekarie och 
svampkonsulent, demon-
strerade sina färdigheter på 
Lödösehus.

– Det är så himla enkelt! 
Har man gjort det en gång så 
sitter det i ryggmärgen. Det 
går nästan inte att misslyckas, 
säger Krystyna samtidigt som 
hon doppar ner den torkade 
tickan i vattenbadet.

– Här använder jag mig av 
en blandning mellan björk- 
och fnuskticka, förklarar 
Krystyna.

Tickor går att plocka hela 
året. De förvaras fördelakti-
gast i frysen. Tickorna torkar 
olika fort beroende på vilken 
sort det är.

– Sedan är det bara ta fram 
en mixer, få svampen i små, 
små bitar och lägga dem i 
vatten. Därefter använder 
jag ramar, silar och lägger de 
blöta arken att torka på en 

bomullsduk och tidningspap-
per. Till slut blir det till hårda 
papper, berättar Krystyna 
som också tog tillfället i akt 
att berätta hur man gör ak-
varellfärger av svamp.

Slutligen kan informeras 
om den läsecirkel som star-
tar på Lödösehus inom kort. 
Deltagarna kommer att delas 
upp i två grupper som träffas 
antingen tisdags- eller tors-
dagskvällar.

– Deltagarna bestämmer 

själv inriktningen för läsecir-
keln, om de ska läsa deckare, 
romaner eller faktaböcker. 
Jag finns här som en resurs, 
erbjuder en plats att vara på 
och hjälper till med diverse 
praktiska ting, säger Krysty-
na Öjerskog.

Läsecirklarna på Lödöse-
hus är tänkt att starta vecka 
8 och 9.

Hårda papper på Lödösehus
– Och snart stundar läsecirklardar läsecirklar

I LÖDÖSE
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Linnea Olsson, 4 år från Lödöse, tillsammans med mamma 
Anna, gjorde sitt eget pappersark.

Krystyna Öjerskog visar hur det går till att göra papper av svamp och vatten.
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Varmt

välkomna!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20


