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UXÅS. Jul i Krukmake-
riet för 22:a året.

Solveig Ekdahl kän-
ner lika stor entusiasm 
som alltid.

– Det känns som om 
att detta blir den bästa 
upplagorna någonsin, 
förklarar hon.

Lördag-söndag 7-8 decem-
ber blir det julmys hemma 
hos Solveig Ekdahl i hennes 
krukmakeri. Uxås är beläget 
i utkanten av Lilla Edet, på 
vägen mot Ljungskile.

– Jag har laddat upp med 
mycket av min egen keramik. 
Dessutom kommer jag att ha 
sällskap av många duktiga 
hantverkare. Det blir tovade 
änglar, scrapbooking och 
målade ljus. Vidare finns en 
silversmed på plats med en 
uppsjö av vackra smycken, 
förklarar Solveig.

– På övervåningen sker 
försäljning av fina kuddar 
och islandströjor. Caféet 
håller öppet där besökarna 
har möjligheten att avnjuta 
årets första macka med jul-

skinka på.
Brukar arrangemanget 

vara välbesökt?
– Ja, verkligen! Detta har 

blivit en tradition som folk 
ogärna missar. Jag ser fram 
emot helgens begivenhet och 
julkänslan som det för med 
sig, avslutar Solveig Ekdahl.

ÄLVÄNGEN. Vem vill 
inte ha ett riktigt gam-
maldags och handgjort 
julkort på posten?

På Industrigruppen 
i Älvängen tillverkar 
Therese Brant sina helt 
unika kort.

De finns nu att köpa 
i Vikadams caféteria 
och intäkterna går till 
Vakna-fonden.

3D-effekt, glitter, pärlor och 
stämplar. Den senaste jul-
kortstrenden är konstverk 
med gammaldags känsla och 
noggrant utvalda detaljer. 

Therese Brant, som till-
bringar ett par dagar i veckan 
på Industrigruppens kontors-
grupp, har fått upp ögonen 

för ”scrapping” – den senaste 
trenden inom pyssel. 

För tredje året i rad till-
verkar hon unika julkort, alla 
med sina speciella detaljer. 

Hon använder färgade 
papper, små pappersfigurer i 
form av snöflingor, stjärnor 
och hjärtan, glitterlim, pärlor 
och stämplar.

– Det svåraste är att välja 
vad man ska använda. Det 
finns ju så mycket fint och i 

början ville jag ha allt på ett 
och samma kort. Det roli-
gaste är att man kan göra på 
så många olika sätt, säger 
Therese. 

Hon poängterar också att 
det går bra att specialbeställa 
ett personligt kort, om man 
har några speciella önskemål. 

”Värt att lyfta”
Tidigare har hon bland annat 
varit med och startat Medi-
averkstaden i Nödinge, där 
hon arbetade tills för ett år 
sedan då en del av gruppen 
flyttade till Industrigruppen.

Ewa Mollington, stöd-
assistent, är imponerad av 
hennes konstnärliga förmåga. 

– Therese är väldigt nog-
grann och fantastiskt duktig.

Julkorten finns nu till för-
säljning i Vikadams caféteria 
och intäkterna går till Vakna-
fonden. 

– Korten är så fina och det 
känns värt att lyfta en såpass 
bra verksamhet. Själva för-
säljningen är inte det vik-
tigaste, utan att få visa upp 
dessa fantastiska verk, säger 
Thomas Berggren från 
Vakna. 
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Lördag-söndag 7-8 december firas Jul i Krukmakeriet på Uxås. Solveig Ekdahl hälsar besö-
karna välkomna för 22:a året.

– Nu finns 
Therese Brants 
unika kort till 
försäljning 

Julkort med rätta känslan

Konstnärlig ådra. Therese Brant på Industrigruppens kontorsavdelning tillverkar unika jul-
kort i vackra material med både 3D-effekt och glimmande detaljer. 

Unika julkort.

INDUSTRIGRUPPEN

• Industrigruppen går under 
Arbetsmarknadsenheten och ingår 
i Team Arbete, som bedriver daglig 
verksamhet på flera olika platser i 
kommunen.
• På Industrigruppen arbetar man 
med förberedande arbetsträning 
och verksamheten består av en 
innegrupp, en utegrupp och en 
kontorsgrupp. 
• Sedan ett år tillbaka hyr man 
in sig i Postens gamla lokaler i 
Älvängen.
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bjuder in till stämningsfull & svängig
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URURTE KYRRKK
OPUS 83 MED…

Simon Westman / piano

URSURTE KYRRKKAA
Mats Sköldberg / piano

ENTRÉ 150:- 
Bokning kan göras: www.opus83.se eller besök biblioteket i 

Surte eller Nödinge. 

Bilj.förs.  o insläpp konsertdagen fr kl.16.30 Surte kyrka.  
Parkering Surte kyrka el. pendelparkering Glasbruksmuseet.  

JENNIE ELONSSON, OLLE PETTERSSON,
INGELA FRIBERG, HELENE JONSSON,  
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30 år!
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LÖRDAG 14 DECEMBER kl.17.00

tM Sköldb / i
LÖRDAG 21 DECEMBER kl.17.00

V Å R A  N Y A  Ö P P E T T I D E R :
Mån-tis 11-14.30, ons-tor 11-22.00, fre 11-01

lördag 13-01, söndag 13-20

Pizza & 
stor stark 
99:-

TAKE AWAY!

Beställ på:

0303-74 92 30

Välkomna /Dragan med personal

NY REGI!
Nu har vi kvällsöppet igen
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