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           DUO 2 MUCH  

OLLE PETTERSSON, JENNIE ELONSSON, 
INGELA FRIBERG  OCH KATARINA WIKELUND M FL

DIRIGENT: JACK SVANTESSON

MEDVERKANDE:

DAN LINDÉN OCH 
RICHARD HAUBER

OPERA, MUSIKAL, ROCK & JAZZ

BJUDER IN TILL EN 
OPERAINSPIRERAD   
HÖSTKONSERT

Lördagen den 30 augusti 
anordnade Lödösetraktens 
Hembygdsförening en buss-
resa i Bohuslän. Resan gick 
norrut och det första stoppet 
var Tanumshede. Där anslöt 
sig vår guide och i Socken-
magasinet serverades kaffe 
och smörgås. Guiden be-
rättade om Tanums historia 
och om ”Kulturtriangeln”, 
som består av Tingshuset, 
Sockenmagasinet och Ta-
nums Gästgiveri.

Söder om Strömstad 
ligger Tjärnö. Vi åkte över 
de tre broarna för att kom-
ma till ön och där besökte 
vi Sven Lovéns center för 
maritim forskning. Vi fi ck 
lyssna till ett intressant 
föredrag och se en fi lm som 
handlade om vad som fi nns 
i havets djup och se vyer 
från vår vackra skärgård. 
Därefter tillbringade vi en 
god stund i akvariet.

Lunchen avåts på Torsk-
holmens Rökeri. Mätta och 
nöjda gjorde vi en bussrund-
tur i Strömstad och därefter 
åkte vi till Blomsholm och 
såg den pampiga skeppssätt-
ningen och andra gravtyper, 
bland annat järnåldersgraven 
Grönehög.

Därefter gick färden till 
Fjällbacka där vår eminente 
busschaufför lotsade oss 
genom de trånga gatorna 
och vår guide berättade om 
Ingrid Bergman och Camilla 
Läckberg.

Efter eftermiddagskaf-
fe var vi hemma igen och 
Jan, Elvy och Yngve fi ck 
väl-förtjänta applåder för väl 
genomförd resa.

Hillevi Pettersson

ÄLVÄNGEN. I söndags 
var det vernissage på 
Repslagarmuseet.

Utställningen Ab-
strakt-Realism invigdes.

Det är sju medlemmar 
från Konstnärsalliansen 
som visar upp ett 20-tal 
alster.

Konstnärsalliansen är en riks-
organisation med säte i Göte-
borg. 230 medlemmar är an-
slutna till föreningen.

– Vi är en intresseorga-

nisation för bild- och form-
konstnärer, förklarar ordfö-
randen Tony Roos.

Utställningen på Repsla-
garmuseet omfattar föremål i 
glas, textil och bildkonst. Det 
är första gången som Konst-
närsalliansen besöker Repsla-
garmuseet.

– För vår del är det premi-
är i detta trevliga museum. Vi 
lär säkert komma tillbaka, sä-
ger Tony Roos.

Deltagarna kommer från 
olika delar av landet. Utställ-
ningen pågår till och med den 

26 oktober.
JONAS 

ANDERSSON

Resa i Bohuslän

Textilkonst signerad Linda Ekström.

– Utställning på Repslagarmuseet

Premiär för
Konstnärsalliansen

Tony Roos, ordförande Konst-
närsalliansen.
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Ett femtiotal medlemmar 
i SPF Alebygden deltog i en 
lyckad resa till Hjo med Lil-
la Edets Buss. Man besökte 
bland annat Redberga konst-
gård med Harald Wibergs 
konst och Ateljé Brodde-
torparan med alster av Leif 
Holgersson.

Den första träffen på 
Backavik fi ck en bra start 
med ett fyrtiofemtal del-
tagare. Ämnet är Nödinge 
förr och man startade med 
att inventera affärsverksam-
heter genom åren. Barbro 
Larsson och Sven-Erik 
Sällberg delgav oss sina 
erfarenheter som affärsid-
kare i byn. Marita Eklund 
berättade om hur hennes 
pappa Evert startade Nö-
dinges första bensinstation 
och hur hon fi ck hjälpa till. 
Nästa ämne i serien handlar 
om skolan och blir på tisdag 
i nästa vecka.

32 fredagsvandrare besteg 
Galgebacken i Lödöse under 
Gösta Mårdborgs ledning. 
Till sin hjälp hade han 
Sven-Erik Sällberg, som är 
barnfödd här. De fi ck en väl-
förtjänt applåd. Denna vecka 
vandrar vi i Nordmarken i 
Älvängen under guidning av 
Ann-Marie Meuller (An-
dersson) och Ann-Marie 
Carlsson.

Lennart Mattsson 

Lödösetraktens Hem-
bygdsförening ordnade den 
21 september en rund-
vandring i centrala Lödöse 
under guidning av Birgitta 
Johansson. Vandringen 
började vid Lyckhem och 
gick mot minnesstenen vid 
Trekanten, som förr i tiden 
hette Stortorget. Birgitta be-
rättade om hotell, pensionat, 
bagerier, affärer av olika slag 
bland annat kortvaruaffär 
som förr fanns här i gamla 
Lödöse.

Sedan gick vi till Sköldéns 
kvarn och såg, där Sven 
Sköldén berättade om tiden 
då kvarn och såg var i bruk. 
Mellan kyrkan och Sköldéns 
såg ligger en liten röd stuga 
som byggdes 1845. Där har 
bland annat Paulina som var 
sömmerska bott. Två av del-

tagarna berättade att de fått 
sjömanskostymer uppsydda 
av henne när de var små. 

Innan gångbron vid sågen 
fanns tog man ofta genvägen 
över ån på de ”hoppestenar” 
som fanns där. De använde 
man både på väg till arbetet 
på Lödöse varv och på väg 
till kyrkan.

Efter fi kastunden gick vi 
tillbaka mot Lyckhem och 
berättandet fortsatte hela 
vägen. Flera av deltagarna 
fl ikade in om händelser de 
varit med om, bland annat 
om bullar, tändstickor och 
öl. 

Vi tackar Birgitta för 
en intressant och trevlig 
vandring och ser fram- emot 
kommande vandringar i 
Lödöse.

Barbro Sandström

Senaste 
SPF-händelser

Birgitta Johansson och Sven Sköldén vid Sköldéns kvarn och såg.
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Rundvandring i Lödöse

Onsdag 1 okt kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 5 oktober kl 15.00 

Söndag 5 okt kl 18.00
Onsdag 8 okt kl 19.00

Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Macbeth
Direktsändning från

 Metropolitan Opera i New york. 
Lördag 11 oktober kl 19

Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. 

Beställ på folkets.hus@telia.com 
eller på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

SPONSOR

Ivar,Knutte och katten 
Lördag 18 oktober kl 14

Biljettpris: 60:-


