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Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna  
lördag 20 sept och  
söndag 21 sept kl 11-18

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 20 och 21 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 19 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

REPSLAGARDAGEN
Lördag 20 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

FENDERJAKT

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

12.00 Trolleri- & Reptrick med Mr Junior - Teatervinden

13.00 Repslagning på maskin

13.30 Line dance

14.00 Visning av tjärverket

KONSTHANTVERKS- 
LOTTERI

REPSLAGNING PÅ GAMMALT VIS

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

MAGISKA REP-

TROLLERIER

CAFÉ, REPSLAGAR- BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

 

Onsdagen den 3 
september ordnade SPF 
Älvsborgs Norra-distriktet 
en seniordag i Ursand strax 
norr om Vänersborg. Nästan 
250 besökare kunde glädja 
sig åt ett fantastiskt vackert 
väder.

Efter kaffe och smörgås 
vid entrén erbjöds ett antal 
aktiviteter: tipspromenad, 
pröva på boule, prova 
specialcyklar med mera. 
Under större delen av dagen 
bjöds på musikunderhållning 
av Lars-Eric Frendberg 
och Timo Rahkonens 
jazzgrupp.

Efter lunch var det dags 
för dagens stora evenemang; 
uttagningen till SPF:s 
tävling Hjärnkoll. Tolv 
av distriktets föreningar 
hade antagit utmaningen. 
Kenneth Johansson från Le-
rumsföreningen hade gjort 
frågorna och ledde också 
tävlingen. När de sexton 
frågorna avverkats fanns ett 
segrande lag: SPF Göta Älv-
dalsbygden från Lilla Edets 
kommun. Laget vann med 
13 poäng över Flundre och 
Veteranerna, båda 12 poäng.

SPF Göta Älvdals-
bygdens lag bestod av 
Christer Grönvall, Ul-
la-Britt Kvist och Gösta 
Mellberg. De kommer att 
representera vårt distrikt 
den 11 november vid SPF-
mästerskapet ombord på 
Viking Cinderella.

LÖDÖSE. European Heri-
tage Days lockar tusentals 
besökare runt om i Europa 
varje år och syftet är att bi-
dra till att skapa förståelse 
och intresse för kulturarv 
och kulturmiljöer. I Sverige 
heter evenemanget Kultur-
arvsdagen vilken ägde rum i 
söndags.

Årets tema för Kultur-
arvsdagen var ”I krigens 
spår”. För trots en lång tid 
av fred fi nns spåren i allt 
från förhistoriska byggnader, 
fästningar, slott, fornborgar, 
parker, minneslundar, min-
nesmärken, ransonerings-
kort, fi lm och musik, kläder 
och rustningar, till berättel-

ser om särskilda händelser 
och människor.

På Lödöse museum fö-
reläste Ing-Marie Trägårdh 
under rubriken ”Västsverige 
– en medeltida krigszon” och 
visade medeltida föremål 
från Lödöse med anknytning 
till krig. 

JONAS ANDERSSON

 SPF Göta Älvdalsbygdens vinnande lag i Hjärnkoll. Från 
 vänster Christer Grönvall, Ulla-Britt Kvist och Gösta Mellberg.  

Kulturarvsdagen firades på Lödöse museum i söndags.

Vann
Hjärnkoll

Kulturarvsdagen på Lödöse museum


