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Rolf Ekman är professor eme-
ritus i neurokemi vid Göte-
borgs Universitet. På onsdag 
föreläser han under rubri-
ken ”När huvudet har roligt 
hänger kroppen med”.

– Vi har stora möjligheter 
att själva utveckla vårt kreativa 
tänkande. Att ha roligt är en 
bra början liksom lust och lek-
fullhet, säger Rolf Ekman.

– Stäng inte av leklusten 
för då hämmar du det som 
är viktigt. Det som kan locka 
nervceller att öka sina förgre-
ningar är roliga och spännan-
de upplevelser, fortsätter Rolf 
Ekman.

Rolf Ekmans besök i Nö-
dinge ingår i höstens föreläs-
ningsserie på tema ”Kärlek”. 
Föreläsningsserien är ett sam-
arbete mellan Utbildnings- 
och kulturförvaltningen, Lär-
centrum Komvux, Rådet för 
trygghet och hälsa samt Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

JONAS ANDERSSON

När huvudet har roligt hänger kroppen med
– Rolf Ekman föreläser i Ale gymnasium

När de två kusinerna var små 
satt de ofta och ritade tillsam-
mans. De sökte de sig ofta ut 

i skogen. I den vilda skogen 
fann de en speciell samhö-
righet. När Kerstin flytta-

de till USA blev träffarna 
färre och kusinerna utveck-
lades var och en på sitt håll. 
För ett par år sen samman-
strålade de hemma hos Ker-
stin i Newport och såg att de 
hade mer gemensamt än nå-
gonsin. Framförallt genomsy-
ras deras konst av en släktskap 
med naturen och att de båda 

känner en själslig närhet till 
den, vilket tydligt framkom-
mer i denna utställning.

Annelie Östman, (Göte-
borg), efter studier på KV´s 
Konstskola i Göteborg har 
Anneli har målat bilder i 
många år. Men sedan ett par 
år har hon hittat passionen 
i betong, där hon funnit ett 
nytt sätt att utrycka sin känsla 
för naturen. Eftersom den är 
hennes största inspirations-
källa, så gjuter hon direkt på 
blad i olika storlekar. 

Faten är lätt skålformade. 
De är dekorativa fat mer än 
bruksföremål. Hon har valt 
att måla dem med akrylfärg, 
vilket innebär att de inte tål 
att diskas. Valet av färg gör 
att hon kan fortsätta måla på 
dem och förändra samt ut-
veckla dem efter hand. 

Annelie arbetar även på 
Kulturlabbet i Göteborg som 
handledare för konstnärer 
med intellektuella funktions-
hinder 

Kerstin Zettmar etablerad 
Konstnär i New Port (Rhode 
Island) har valt att arbeta i ett 
mycket mjukare och kvinnliga-
re material. Kerstin har alltid 
varit intresserad av drömmar, 
mystik och mytologi och det 
avspeglas i hennes konst vare 
sig det är måleri eller brode-
ri. Bildskapandet är ett sätt för 
henne att få kontakt med sitt 

inre själsliv för att sedan dela 
med sig av det till andra i hopp 
om att det kan stimulera och 
inspirera åskådarna till efter-
tanke och kreativitet.

Vid sidan om sitt konst-
närskap arbetar Kerstin som 
rosenterapeut och yogain-
struktör och kursledare i per-
sonlig utveckling.

Vernissagedagen är Anneli 

Östman närvarande och 
svarar gärna på frågor, såväl 
om teknik som motiv. Invig-
ningstalare är Tore Berg-
hamn, vice ordförande i Ut-
bildning- och kulturnämn-
den. Utställningen pågår till 
och med 16 december.
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Broderi och betonggjuteri på Repslagarmuseet

v Utgångspris 695 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 60 kvm, biyta 4 kvm

v Tomt 3 007 kvm

v Byggt 1987
v Adress: Stockedalen 185

v Visas sön 4/11 13.00-14.00

Smultronstället för dig som söker ett mysigt hus med högt fritt lantligt läge med lugnet och naturen in på

knuten. Nära sjöar bär och svampskog.

Bokade visningar. Ring för tid. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1288

SKEPPLANDA

Vi gör det enklare 
att börja ett nytt liv.

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

v Utgångspris 1 800 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 92 kvm

v Tomt 345 kvm Plan

v Byggt 1996
v Adress: Hövägen 68

v Visas tis 30/10 17.00-18.00

Trevligt parhus med bra hörnytterläge.Kök med burspråk. Härlig altan med sol i sydväst.

Mycket populärt barnvänligt område i Älvängen med gångavstånd till dagis och skolor. Bokade

visningar. Ring för tid. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1327

ÄLVÄNGEN

v Utgångspris 1 695 000:-

v 4 rok, varav 3 sovrum

v Boyta 96 kvm, biyta 4 kvm

v Tomt 635 kvm

v Byggt 1992
v Adress: Skjutbanevägen 5

v Visas tor 1/11 17.00-18.00

1 1/2 plans parhus med carport på bra läge i Älvängen.

Insynskyddad baksida med skogen ovanför. Kök och vardagsrum på undervåningen och tre sovrum på

övervåningen. Bokade visningar. Ring för tid. Tel: 0303-74 62 50 Webbnr: 5410-1330

ÄLVÄNGEN

Hösten på Repslagarmuseet avslutas med en 
utställning av de två kusinerna Annelie Östman 
och Kerstin Zettmar. De vitt skilda teknikerna bro-
deri och betonggjuteri har skapat en spännande 
och färgsprakande utställning med dragning åt det 
mystiska. Utställningen invigs den 11:e november.

Kusinerna Annelie Östman 
och Kerstin Zettmar skildrar 
de vitt skilda teknikerna bro-
deri och betonggjuteri i en 
utställning på Repslagarmu-
seet i Älvängen som invigs 
den 11:e november.

Nu är vinterns nyheter här!

Den billigaste varan på köpet. Gäller t.o.m. söndag 4/11 2007. 
Gäller på ordinarie pris, kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller alla täcken 
och sovkuddar

NÖDINGE. Det är viktigt att ha kul!
Lika viktigt som vila, motion och näring är att vi 

känner lust, anser Rolf Ekman som föreläser i Ale 
gymnasium på onsdag.

– Det gäller att skapa förutsättningar för så 
formbara synapser som möjligt. Vad som bidrar 
till pigga synapsers förunderliga kemi är ännu inte 
känt, säger Ekman.

Rolf Ekman, professor eme-
ritus i neurokemi vid Göte-
borgs Universitet, förelä-
ser i Ale gymnasium nu på 
onsdag.


