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Studieförbundet
Vuxenskolan

träarbeten, lappteknik, vävda 
textilier, stickat, tovat, keramik, 
smycken, smide m.m.

15/6-25/8 2013 
I Magasinet vid 
Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, 
Alvhem) Öppet: tisd-sönd 11-17 

stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen

Vi har försäljning och utställning av hantverk

Alebygdens RPG-förening 
kan se tillbaka på en intres-
sant säsong med flera 
välbesökta träffar, växel-
vis i Missionskyrkan och 
Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Som avslutning på säsongen 
företogs en dagsresa genom 
sommarfagra bohuslänska 
bygder.

Dagen inleddes med besök 
på Bohusläns Museum i 
Uddevalla med intressanta 
samlingar av konst och byg-
dekultur. Resan fortsatte 
sedan till Tanum och Vit-
lycke där vi under sakkunnig 
guidning fick betrakta de 
välbevarade hällristningarna 
från bronsåldern på Aspe-
berget, vilka klassats som 
världsarv.

Efter en naturskön färd 
genom kustlandskapet med 
samhällena Grebbestad, 
Fjällbacka och Hamburgsund 
väntade oss till en välsma-
kande laxtallrik på Röe gård 

innan vi styrde vidare mot 
Orust och en avslutande fika 
vid hamnen i Mollösund. 
Resekommittén hade 
verkligen lyckats arrangera 
en innehållsrik dag som 
gynnades av ett strålande 
väder.

Under säsongen har vi 
haft flera intressanta besök. 
Arkeologen Kristina Carls-
son, som bland annat varit 
verksam vid tillkomsten av 
Ale Vikingagård föreläste om 
”Från vikingatid till Väster-
götlands kristnande”. Bengt 
Törnkvist berättade om 
gamla Göteborg, med en stor 
samling bilder som beskrev 
stadens framväxt tills nuva-
rande storstad. Sångarduon 
Siv Ljungström och Anna-
Lisa Ellström från Lovene 
genomförde ett fint program 
med läsarsånger. Sånggrup-
pen Stormvind från Lerum 
med Margareta Herngren 
som ledare var ett annat upp-

skattat besök. Ett studiebesök 
vid SAAB-museet i Trollhät-
tan samlade många deltagare. 

Föreningen har arrangerat 
stavgång varje måndagsmor-
gon med avslutande gemen-
sam fika.

Fortlöpande information 

ges om arbetet i det kommu-
nala pensionärsrådet (KPR) 
där RPG är representerat. 
Under våren har KPR bland 
annat avgett remissyttrande 
om kommunens äldreboen-
deutredning och folkhälso-
plan.                  Daniel Höglund

RPG Alebygdens avslutningsresa gick till de bohuslänska 
bygderna. Här ses sällskapet vid Vitlycke hällristningar. 

RPG Alebygden avslutade säsongen med resa i Bohuslän

LÖDÖSE. Nu på lördag är 
det årets Örtagårdsdag på 
Lödöse museum och invig-
ning av inte mindre än tre 
utställningar, både ute i Örta-
gården och inne på museet. 
Det blir en dag fylld av akti-
viteter i naturens tecken.

Örtagårdsdagen på 
Lödöse museum är en årli-
gen återkommande aktivitet. 
På baksidan av museet ligger 
en medeltidsinspirerad örta-
gård i en vacker miljö. I år 
är Örtagårdsdagen större än 
någonsin med invigningar av 
tre olika utställningar – alla 
inspirerade av naturens mate-
rial, cykler och sägner.

Betongpoesi – en lättsam 
lek med ett material som 
kan väga tungt. Konstnären 
Sonia Erlandsson från 
Nygård har alltid haft ska-
pandet som en självklar del i 
livet. Vägen fram till bildlä-
raryrket var lite krokig, men 
till slut blev det Konstfack i 
Stockholm och ett yrkesliv 
som pedagog. Nyfiket har 
hon prövat sig fram bland 
form och material. Hennes 
senaste förtjusning är betong:

– Betong är ett fantastiskt 
material! Man kan bygga 
berg, broar, hus och vägar av 
den. Samtidigt tar den upp 
de finaste mönster från skira 

bladverk, blommor, insekter 
och annat. Man kan använda 
den till så många saker. Jag 
använder gärna färg för att 
förstärka olika intryck och 
har alltid tyckt om uttrycken 
i folkkonsten. På betongen 
får färgerna samma effekt 
som ullgarn på ylletyg och 
den folkliga glädjen i färger 
och mönster är tacksam att 
spinna vidare på, säger Sonia 
Erlandsson.

Vid Kalixälven 2006 
inledde Viktor Lindbäck sin 
mandalavandring. Projektet 
Mandalavandring tog tre år 
att genomföra. Under den 
tiden levde Viktor med, i och 
igenom naturens livscykler. 
De mandalas som skapats 
under projektet Mandala-
vandring är resultaten av ett 
ordlöst utforskande av liv, 
död och tid, som går genom 
och bortom det mänskliga 
medvetandet.

– Det jag sett i ensamhe-
ten; ordlöst, tidlöst genom 
processer av tillväxt och 
nerbrytning, har jag valt att 
beskriva genom naturens 
rytmer, färger och former 
koncentrerade i mandalas 
skapade i collageteknik av 
naturfoton, säger Viktor 
Lindbäck.

Men det är mer än så. 

Mer än bara mönster på ett 
fotopapper och pixlar på en 
bildskärm. Mer än bara ljuset 
som träffar en sensor eller 
filmremsa.

– Att skapa mandalas är för 
mig inget självändamål. Den 
strikta geometriska formen, 
som bryter upp och omska-
par motivens vardagliga 
former, är mitt sätt att ren-
odla och uttrycka själva själen 
i speciell plats vid en speciell 
tidpunkt; att omskapa och 
koncentrera rörelser, ljus, 
färg och strukturer. Det 
handlar om liv. Och om död. 
I ständig växelverkan, fortsät-
ter Viktor.

Oknytt i Örtagården – om 

tomtar, troll och allehanda 
väsen. I många hundra år 
levde människorna sida vid 
sida med oknytten. Skogen, 
gården och vattendragen 
beboddes av vättar, tomtar 
och skogsrån. Två fritidshem 
i kommunen har gjort tolk-
ningar av dessa väsen.

Utställningen är pro-
ducerad i samarbete med 
två fritidshem i Lilla Edets 
kommun.

Under hela dagen pågår 
spännande programpunk-
ter, pyssel och föredrag 
i Örtagården. Samtliga 
utställningar invigs på Örta-
gårdsdagen och pågår till 15 
september.                     ❐❐❐

På lördag bjuder Lödöse museum in till Örtagårdsdag. Bland 
annat invigs en utställning i betongpoesi signerad Sonia 
Erlandsson.

Örtagårdsdag på Lödöse Museum

Sommar i Sundsvall
6 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Grand 
Hotell vid centrum, stationen och tor-
get med caféer. Shoppa i Norrlands 
största innerstadsgalleria IN och 
upplev Härnösand och Höga kusten! 

Pris per person i dubbelrum 

2.499:-
Pris utan reskod 2.799:-

salladsbar

Ankomst: 
Valfri 
14/6-28/8 
2013.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Weekend 
endast 999:- 

Upplev Güstrow
3 dagar i Nordtyskland

★★★

Hotellet ligger i utkanten av Güstrow, 
perfekt för att upp-leva stadens renässansslott, domkyrka och inte 
minst kultur- och hansastäderna Wismar, Rostock och Schwerin. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 2013.

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

 
endast 1.299:-

endast 1.749:- 

Slottssemester 
norr om Paris
6 dagar i Frankrike

★★★★  
Baronessa de Rothschilds roman-
tiska slott som 1900 byggdes i de 
idylliska skogarna, inte långt ifrån 
Paris centrum (40 km), är idag 
Frankrikes största slottshotell. 
Här får semesterupplevelsen en 
speciell historisk stämning kom-
binerat med vår tids lyx och fransk 
mat. Med belägenheten i områ-
det som genom århundraden har 
varit den franska adelns favorit, 
är en utflykt genom de medeltida 
landsbyarna, Solkungens slott i 
Versailles eller romantikens stad 
Paris ett måste. 

Ankomst: Valfri 28/6-20/8 och 
25/10-6/11 2013.
Turistskatt 1,5 EUR per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum 

3.549:-
Pris utan reskod 3.849:-

 

020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren


