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SKEPPLANDA. En 
trivselstund som har 
funnits i över 20 år.

En torsdag i månaden 
ordnar Brukarrådet med 
underhållning på Klock-
areängen.

– Alla är välkomna, 
både utomstående och 
folk som bor här, förkla-
rar Kurt Gerke.

Det behövs inte så myck-
et för att förgylla vardagen. 
Lite musik och en kaffetår 
kan vara gott nog.

– Dessa träffar som vi 
arrangerar är väldigt upp-
skattade. Besökarna betalar 
en liten slant och i gengäld 
bjuds de på underhållning 
samt kaffe och dopp, förkla-
rar Kurt.

När lokaltidningen kom-
mer på besök är det truba-
duren Lars-Eric Frendberg 
som står i fokus. Ett 40-tal 
pensionärer skrattar och 
applåderar om vartannat när 
Frendberg bjuder på histo-
rier om Kal å Ada, för att i 

nästa andetag stämma upp i 
melodier signerade Gunnar 
Wiklund, Thore Skogman 
och Harry Brandelius.

– Ni kan ju alla låtar! Har 
ni tränat hela förmiddagen, 
eller?

– Nu ska jag spela den 
första Svensktoppsettan från 
1962. Vet ni vilken bit det är? 

– ”Midnattstango” med 
Lasse Lönndahl, utbrister 
en ur publiken.

– Rätt! Du har vunnit 
en resa till Sjuntorp, svarar 
Lars-Eric.

Så håller det på. Skratten 

är många och flertalet av 
besökarna sjunger med i de 
visor som serveras, alltifrån 
”Torparrock” med Sven-In-
gvars till ”En kärlekssång till 
dig” med Lasse Berghagen.

När dryga halvtimmen 
har gått är det dags för kaf-
fepaus. Det hembakade du-
kas fram och alla låter sig väl 
smaka.

– De här träffarna betyder 
så mycket, att bara få umgås 
och ha trevligt tillsammans 
en liten stund, avslutar Kurt 
Gerke. 

Brukarrådet, här personifierade av Ingegerd Gerke, Ulla Jacob-
son och Kurt Gerke, ser till att trivselstunderna på Klockareäng-
en i Skepplanda lever vidare.

Trubaduren Lars-Eric Frendberg stod för underhållningen när lokaltidningen hälsade på.

– Uppskattad kaffestund på Klockareängen
Brukarrådet bjuder in till samvaro
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Evidensia Väst
Kungälv, Göteborg, Västra Frölunda, Mölndal, 

Kållered, Kungsbacka, Åsa.
www.evidensia.se

Kastration Katt
7/1-31/3 2014 7/1-31/

I paketet ingår:
Kastrering, vaccinering, chip-
märkning, 6 kg kattsand samt 
en goddybag.

Honkatt
ord.pris 1890:-

Hankatt
ord.pris 1290:-

1290:-

630:-

Kampanj-
paket!

SURTE. Hyttan fullkom-
ligen invaderades av 
lovlediga barn.

På tisdagen kom 100 
personer till Glasbruks-
museet för att måla på 
glas och på onsdagen 
nästa lika många.

– Helt fantastiskt, 
säger Bruksongen Rolf 
Gustavsson.

När vädret inte lämpar sig 
för skidåkning vare sig utför 
eller på längden är glasmål-
ning ett gångbart alternativ.

Kulturföreningen Bruk-
songar ser numera till att 
hålla liv i sportlovstradi-
tionen – Måla på glas. När 
hyttan öppnade klockan 
elva på tisdagsförmiddagen 
så strömmade det barn till 
museet. Personalen hälsade 
välkommen, delade ut glas 
och färgplattor i rasande fart.

– Jag gör en burk till mig 
själv. Jag vet inte riktigt vad 
jag ska använda den till, det 
får jag se, förklarade Otto 
Sandberg, 5 år från San-
num, som hade sällskap av 
storebror Arvid, 7 år, och 
mormor.

– Vi har gjort mycket kul 
på sportlovet. I måndags var 
vi hos veterinären med mor-
mors katt Majlis, som fick 
medicin. Sedan har jag hjälpt 

morfar med att lasta ved, sä-
ger Otto.

Det råder ingen tvekan 
om att intresset för glas lever 

vidare i Surte.

JONAS ANDERSSON

Glasmålning – omåttligt populärt!

…och full fart även på 
Repslagarmuseet

Olivia, 4 år, kom från Göteborg för att slå rep i Älvängen.

Full aktivitet runt borden i hyttan.

Foto: Rolf Gustavsson

Otto Sandberg, 5 år från Sannum, kom till Glasbruksmuseet i 
Surte för att måla en glasburk till sig själv.

ÄLVÄNGEN. På Repsla-
garmuseet tillverkas 
rep på gammaldags vis.
Den som behärskar kon-
sten allra bäst är Bernt 
Larsson.
Kunskaperna förädlas 
emellertid hos de barn 
som besöker museet i 
samband med loven.

Olivia, 4 år, hade åkt med fa-
miljen från Göteborg för att 
slå rep. Nu tillhörde hon en 
av de yngsta deltagarna, men 
med Bernt Larssons tydliga 
direktiv och instruktioner 
gick det som en dans.

– Titta vad bra det blir, 
utbrast Bernt som denna dag 
hade hjälp av Christer Eng-
ström.

För 30 kronor får barnen 
både slå rep och sedan njuta 
av saft och bulle.

– Repet får ni ta med er 
hem. Ett perfekt hopprep, 
säger Bernt.

Otaliga är de barn och 
ungdomar som Bernt Lars-
son demonstrerat repslag-
ning för genom åren. 

– När det blir höstlov är 
det dags igen, avslutar Bernt.

JONAS ANDERSSON

Regionfullmäktige 
Justerad paragraf 

Beslutet om Vårdval Rehabilitering inom 
primärvården justerades omedelbart på  
regionfullmäktiges sammanträde den  
11 februari 2014.

Justeringen har gjorts offentlig den 11 februari 
genom anslag på Västra Götalandsregionens 
anslagstavla i Regionens Hus på Östergatan 1  
i Vänersborg.

Protokollet finns på adressen ovan men kan även 
läsas på www.vgregion.se/rfhandlingar

Intresset för 
att måla på 
glas visade sig 
mycket stort 
på sportlovet. 
Bruksortens tra-
ditioner lever 
vidare.

Mer än bara lokaltidning

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


