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VARJE FREDAG 17-20

Våra öppettider:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

ÄLVÄNGEN. Till helgen ar-
rangeras Älvkultur.

Den blågula Älvkulturs-
fl aggan visar vägen till 42 
utställare i Göta älvdalen.

Vernissage blir det på 
fredag i Handkrafts lokaler 
i Trollhättan.

Älvkultur arrangeras för tionde 
året i rad. För Agneta Gustavs-
son blir det femte gången som 
hon är med.

– Ett jättebra tillfälle att få visa 
upp vad man gör och hur man 
arbetar. Älvkultur brukar vara 
välbesökt och så hoppas jag det 
ska bli i år också, säger Agneta till 
lokaltidningen.

Ateljéer och verkstäder från 

Vänersborg i norr till Älvängen 
i söder håller öppet för allmän-
heten. Därutöver ordnas en sam-
lingsutställning på Magasins-
gatan i Trollhättan där man kan 
se verk av samtliga deltagande 
konstnärer och konsthantver-
kare.

– Jag hoppas att alla deltagare 
försöker göra det lite extra fest-
lig nu när det är 10-årsjubileum, 
säger Agneta.

Från Ale kommun deltar 
också Mickelsdamm Konst & 
Hantverkssällskap samt konstnä-
ren Iris Bokinge från Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Repslagarmuseet 
fortsätter med sina populära 
musikcaféer. 

Denna gång på onsdagskvällar.
Först ut för att glädja oss i 

höstrusket är Lennart Thor-
stensson och Nils Zanders, som 
uppträder den 26 september.

Grabbarna uppmanar oss: ”Kom följ oss 
bort i vår barndoms spår!” Barndoms-
berättelser från Långedrag och Älv-
ängen blandat med sång och musik. 

Lennart Thorstensson växte upp i ett 
Älvängen, som i mångt och mycket var 
annorlunda än vad det är i dag. Minnes-
bilderna insamlade handlarsonen som 
springpojke, hemma i köken hos hem-
mafruarna, på fotbollsplanerna, i skol-
bussarna. 

Lennart har arbetat som lärare på 
Nordiska folkhögskolan i Kungälv i 35 
år, samt som föreståndare på Nordiska 
visskolan i nio år. I dag är Lennart mest 
känd och verksam som musiker, visbe-
rättare, samt programarrangör och ska-
pare av kulturprogrammet ”Sång och 

sånt” i Kungälv. Ett arbete som har gett 
honom Kungälv kommuns kultursti-
pendium och kulturpris. 

Många har säkert hört talas, om eller 
sett, ”Skratta och sjung”, ”Musik och 
Picknick,” ”Visor och berättelser på 
logen”.

Vår andra musikant, Nils Zanders, 
är en känd profil i den svenska och 
nordiska folkhögskolans värld. Hela sitt 
yrkesliv arbetade han inom folkhögsko-
lan och sina sista yrkesverksamma år 
som rektor på Nordiska folkhögskolan 
i Kungälv.

Efter pensioneringen har han 
under nästan 20 års tid varit en 
mycket efterfrågad föredragshål-
lare bland annat i en mängd his-
toriska ämnen. Nils gav nyligen 
ut en uppmärksammad bok om 
sin uppväxt vid Frälsningsarméns 
barnhem Morgonsol i Långedrag 
på 30-40 talet. 

Tillsammans med Lennart 
Thorstensson har Nils Zanders 
gjort olika visprogram under 
mer än 30 års tid. Berättelserna 

”varvas” med visor ur den svenska vis-
skatten.

Denna kväll varvas berättelser från 
40-, 50- och 60-talet med tidstypisk 
musik. Säkert får vi höra musik av Bell-
man, Dan Andersson, Birger Sjöberg, 
Povel Rammel med flera. Typiska låtar 
för epoken såsom Adas lilla Kal, Min 
soldat, Gamla gänget, Livets tåg, Ett 
glas öl och många mer. En kväll fylld av 
minnen, nostalgi och underbar musik!

❐❐❐

Musikcafé på Repslagarmuseet
– Lennart och Nils bjuder på svenska visor

Nils Zanders och Lennart Thorstensson uppträder på Rep-
slagarmuseet i Älvängen onsdagen den 26 september.

Älvkultur 
10-årsjubilerar

Keramikern Agneta Gustavsson från Hålanda fi nns med på Älvkultur 
som äger rum nu till helgen, 22-23 september.

Vuxen/barn-
grupp 

Samvaro för daglediga med barn 
0-5 år i S:t Peders församlings-

hem. Vi fikar, firar andakt, umgås, 
leker, pysslar och

har sångstund tillsammans.

tisdagar mellan kl 9.00-11.00
med start den 25 september!

Veckor som det inte är någon träff:  
vecka 44 (30/10) och vecka 48 (27/11)

Frågor?
Församlingspedagog

Linde Lundqvist 0303-442513
linde.lundqvist@svenskakyrkan.se

Kantor Karin Nielsen 0303-442512

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församlingggggggggggggggggggggggg
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


