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SURTE. Glasbruksmu-
seet fortsätter att vara 
ett attraktivt utflykts-
mål på sportlovet.

Under dagarna två, 
tisdag och onsdag, kom 
närmare 100 besökare 
för att måla på glas.

– Vi fick plocka fram 
extra bord och stolar, 
förklarar arrangören för 
lokaltidningen.

Sportlovsaktiviteten att få 
måla på glas, köpt eller med-
havt, har en stark dragnings-
kraft hos lovlediga skolbarn. 
60 personer noterades på 
tisdagen och ett 40-tal dagen 
därpå.

Från Onsala kom sysko-
nen Klara, 13, Tilda, 9, och 
Ellen, 7. De besökte Glas-
bruksmuseet för allra första 
gången.

– Vi är och hälsar på 
farmor som bor i Nödinge. 

Det var hon som tog med oss 
hit, berättar Tilda som tyckte 
att målarstunden var riktigt 
kul.

– Jag har gjort ett färgglatt 
glas att ta med mig hem. Nu 
har jag fått ett eget favorit-
glas, säger Tilda.

Ska ni besöka Alebacken 
när ni ändå är på besök hos 

farmor?
– Nej, någon skidåkning 

blir det inte. Vi ska snart 
hemåt och resten av sportlo-
vet ska jag umgås med kom-
pisar, avslutar Klara.

Glasbruksmuseet – ett givet mål

Klara, Ellen och Tilda hade kommit ända från Onsala för att besöka Glasbruksmuseet.Klara, Ellen och Tilda hade kommit ända från Onsala för att besöka Glasbruksmuseet.
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 Ladda inför 
skottdagen!

Fredag 24 februari kör vi Cat Club igen. Mat, 
dryck, musik och trevliga bekantskaper utlovas. 
Med tanke på den stundande skottdagen låter vi 
dessutom tjejerna styra hela kvällen på dansgolvet.

På scen:
Club Dj Martin
Tompas schlagerbar 

Entré inkl. buffé: 225 kr
Biljetterna släpps fredag 17 februari

Efterinsläpp från kl. 21.00: 125 kr
Åldersgräns: 20 år

Varmt välkommen!

Nils Poppe
Gycklaren och människan
En föreställning på 1 timma och 20 min.
Det blir ett bildspel och med bilder ur Nisses liv och filmer, under 
tiden spelar och sjunger Tommas Poppe. Gunilla Poppe berättar 
om de svåra åren på 50-talet och om Fredriksdalsteatern. Thomas 
kommer in emellanåt med sånger som han skrivit själv och andra kända sånger.

Allt detta händer i Skepplanda bygdegård 

lördag 24 Mars kl 18.00
Pris 120:- inkl. kaffe med dopp. Biljetter förköps på Skepplanda bibliotek
 
Välkomna! 
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Känd författare  +resa

99:-*fr

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Så mycket för så lite! Läs allt om nästa
veckas program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen

*Gäller Stena Danica avg. kl 09.00 helgfri måndag–
fredag i perioden 2/1–21/6 och 20/8–28/12 2012. 
Känd författare avser den 1/3.

Upptäck 
balans &
kreativitet 
med Anders 
Jacobsson!
Torsdag den 1/3 är populära 
författaren Anders Jacobsson 
(bl a Sune- och Bert-böckerna) 
ombord och berättar om sitt 
författarskap. Passa på att 
köpa signerad bok.

Glasmålning är en årligen återkommande sportlovsaktivitet 
som lockar många lovlediga barn.

ÄLVÄNGEN. Otal är de 
barn som Bernt Lars-
son visat repslagning-
ens ädla konst för.

Årets sportlovsak-
tivitet slog emellertid 
alla tiders rekord.

Kön ringlade sig lång 
och tur var att perso-
nalen förberett med 
mycket saft och många 
bullar.

Bernt Larsson tillhör världse-
liten av repslagare, men så har 
han också erfarenheten som 
krävs. Återväxten tycks emel-
lertid vara tryggad, åtmins-
tone att döma av intresset för 
den traditionella sportlovsak-
tiviteten på Repslagarmuseet. 
Barnen fick tålmodigt stå i kö 
och vänta på sin tur för att få 
en stunds replektion av läro-
mästaren själv.

– Vi tar en fika i väntan på 
vår tur, konstaterade Ellen 
Berndtsson 8 år från Alafors, 
som kom till museet i sällskap 
med sina bröder, Alfred och 
Gustav.

– Det är första gången som 
jag är här och jag ser fram 
emot att få slå rep med Bernt, 
förkunnade Ellen.

Repet som deltagarna till-

verkade under Bernt Lars-
sons ledning fick de ta med 
sig hem. Ett utmärkt hopp-
rep att använda ute när våren 
kommer.

Bernt och hans lärjungar
– Kön ringlade sig lång på Repslagarmuseet

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Populär sportlovsaktivitet. Många barn kom till Repslagarmuseet för att få slå rep med 
Bernt Larsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren


