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Måndag 19:10 Jympa Soft Nödingeskolan

Tisdag 19:10 Skivstång Nödingeskolan

Onsdag 19:10 Core Nödingeskolan

Torsdag 19:00 Hoppis&Skuttis Älvängens Kulturhus

Söndag
16:00

19:00

19:10 

Bas

Sporthallen Nödinge 

Älvängens Kulturhus

Terminsstart

Måndag 2 september 2013

GRATIS
prova-på-träning  

hela första veckan

I höst erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Jympa Soft – Nyhet!
Jympa soft: jympa som tar hänsyn, bygger 

upp och utmanar.

Skivstång
effektiv och utmanande styrketräning

Bas
lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Medel
jympa med en del hopp och högre tempo

Core
funktionell träning med fokus på  

bålstabilitet

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Program 2/9 - 15/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Telefon: 0702-902 757

Har du fått träning på recept?
Självklart får du rabatt hos oss för att kunna komma igång.

Vi erbjuder 30 % på terminskortet  
mot uppvisande av recept.

Medlemsavgift 100 kr är obligatorisk.

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/0 kr 

10- klippkort

600 kr

Hoppis&Skuttis

300 kr
(inget medlemskap

för vuxna krävs)

Medlemskap  
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans - Torsdagar
Startar 12 september 2013 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 5-7 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan Margareta 0303-74 85 87

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 12 september 2013
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Marita  0709 81 58 71
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda
Startar 8 september 2013
14 söndagar – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar 9 september 2013
50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Willy 0707-34 15 61
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

LÖDÖSE. Utställningen 
”Konstnärlig frihet” 
visas just nu på Lödös-
hus.

Det är Göta Älvda-
lens konstförenings 
konstnärssektion som 
ställer ut verk i fl era 
olika tekniker.

I söndags var det ver-
nissage.
Kanske uppstår vissa asso-
ciationer om vad konstnär-
lig frihet innebär, att det ska 
vara på ett visst sätt, men det 

är just vad det inte är. Varje 
konstnär har sitt eget indivi-
duella och personliga uttryck 
och sin egen väg att följa. 

– Vi har tagit ut svängarna, 
förklarar Helene Nork som 
är en av de tjugo konstnärer 
som bidrar med verk till sam-
lingsutställningen i Lödöse.

I utställningen ”Konstnär-
lig frihet” får publiken möta 
olika uttryck i konsten, i flera 
olika tekniker som akvarell, 
akryl, olja, grafik, textil och 
keramik.

Göta Älvdalens Konst-
förenings Konstnärssektion 
- GÄKK - är en konstnärs-
grupp verksam i Göta Älvda-
len sedan 1970. Föreningen 
har för närvarande 29 med-
lemmar. 

På vernissagedagen var 
det invigningstal av Ingvar 
Ekbrand och musik av 
Michael Tuved. Utställ-
ningen pågår till och med 
den 6 oktober.

JONAS ANDERSSON

I söndags var det premiär för utställningen ”Konstnärlig frihet”. Ingvar Ekbrand invignings-
talade.

Konstnärlig frihet i Lödöse

ÄLVÄNGEN. Bastabinne – 
starka fingrar och tålamod 
– är ett föredrag om ett unikt 
hantverk. I samband med 
Repslagarmuseets pågående 
utställning Bastabinne berät-
tar mästarslöjdaren, Ingrid 
Andreasson från Ödenäs, 
mer om detta exklusiva hant-
verk.

Det tar tid att lära sig bas-
tabinne och att föra en tradi-
tion och ett hantverk vidare. 
Onsdagen den 11 september 

visar och berättar Ingrid 
Andreasson om bastabin-
nets historia och om sitt eget 
engagemang och utveckling 
av hantverket.

Från gran till sillakass 
– hur går det till? Vilket 
material använder man? Vilka 
band och vem binder i dag? 
Känn på materialet och se 
olika föremål, som kan till-
verkas av en gran. 

Ingrid tillverkar fortfa-
rande gamla traditionella 

föremål av granbast, men har 
utvecklat hantverket till ett 
modernt bastabinne. Ingrid 
Andreasson har tillsammans 
med Kerstin Ingborn byggt 
upp Centrum för Bastabinne 
på Ödenäs hembygdsfören-
ings lilla museum.

Bastabinne var det hant-
verk som i första hand blev 
inkomstkälla för de som inte 
hade skogs- eller jordbruks-
marker tillräckligt stora att 
leva på.                              ❐❐❐

Föreläsning på Repslagarmuseet


