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Förra lördagen var det dags 
för björnjakt i Krokstorps 
skogar. Det var cirka 70 
scouter från Bergum, Gun-
torp, Kungälv, Sjövik, Surte 
och Älvängen som i solsken 
och med gott humör ägnade 
dagen åt just björnjakt. Björ-
nen är vandringspriset som 
följer en spårning med detta 
namn. Den går av stapeln 
i april varje år, denna gång 
var Guntorps SMU-scout 
värdar. Längs en bana på 
några kilometer i skogen 
möttes patrullerna av utma-
ningar av olika slag inom 
samarbete, friluftsliv och 
första hjälpen.

Björnjakten är i första 
hand en utmaning och rolig 
upplevelse, men också en 
tävling. Denna gång var vin-
narna i scoutklassen patrul-
len Snoken från Guntorp 
och i tonårsklassen patrullen 
Falken från Bergum. Vand-
ringspriset, som tilldelas 
kåren med de två bästa 
patrullerna, tillföll Guntorp.

Invigning
I Guntorps Missionskyrka 
har kyrksalen förskönats. 
Vid gudstjänsten på annan-
dag påsk hade församlingen 
glädjen att inviga ett nytt 
nattvardsbord. Det är 
Markus Karlbom, gammal 
scout i Guntorps SMU, som 
tillverkat bordet tillsammans 
med en predikstol som varit 
i bruk i kyrkan en tid. De är 
utförda i björk och är gedi-

get hantverksarbete. Han 
har utbildat sig inom möbel-
snickeri bland annat på Carl 
Malmstens skola Capella-
gården på Öland. Nattvards-
bordet och talarstolen är två 
mycket vackra bruksmöbler i 
kyrksalen som församlingen 
med glädje kommer använda 
i gudstjänster och samlingar.

Musikalpremiär
Det finns mer än scouter i 
Guntorps Missionskyrka. 
Under våren har en projekt-
grupp med sju ungdomar 
i åldrarna 10-14 år arbetat 
med en musikal skriven av 
Malin Lundgren som heter 
”Ett himlans 
jagande 
under solen”. 
Malin, som 
är scout-
ledare i 

Guntorp och arbetar som 
ungdomsledare/församlings-
assistent i Skepplanda försam-
ling, skrev musikalen under 
hösten då hon var i Ecuador 
i tre månader. Perspektiven 
påverkas när man möter män-
niskor i olika livsförhållanden. 
Vad är egentligen viktigt? 
Musikalen handlar om män-
niskans strävan efter pengar 
och prylar och ställer frågan 
om det ger mening och sam-
manhang i livet? Nu drar det 
ihop sig till premiär och alla 
intresserade hälsas välkomna 
söndag 3 maj till Guntorps 
Missionskyrka!
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Hur gör man en kakelugn? 
Annika Svensson vet och 
det hon vet berättar hon i 
utställningen ”Det blomst-
rar” på Glasbruksmuseet i 
Surte 7 maj – 7 juni. Då visas 
även ett urval av Annikas 
övriga keramik, ofta orga-
niska former i färgstarka 
glasyrer. 

– Leran är kletig och 
kladdig! Jag vill styra leran 
och samtidigt följa dess 
egenskaper. Tillåta att det 
syns i det färdiga verket att 
leran är mjuk, säger Annika 
Svensson. 

Hon modellerar böljande, 
organiska former med 
färgstarka, klara och blanka 
glasyrer. Växtriket är en 
inspiration i hennes lekfulla 
arbetet med leran. 

I Annika Svenssons unika 
skulpturala kakelugnar 
känns handlaget med färg 
och form igen. Helheten 

är viktig, att kakelugnens 
proportioner, stämmer i 
förhållande till rummet och 
samtidigt fungerar ihop med 
insidans rökkanaler. Annika 
använder gamla traditionella 
hantverksmetoder  som tillå-
ter stor variation i utseende. 

Passa på att njuta av 
såväl skickligt hantverk som 
konstnärlighet i unika konst-
föremål. Annika Svensson 
medverkar vid vernissagen 
på Glasbruksmuseet torsdag 
7 maj, då hon även visar 
utställningen och berät-
tar mer om sitt arbete med 
kakelugnar och keramik.
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NYGÅRD. Abbas musik 
är tidlös.

Sångerna är lika 
populära idag som i 
begynnelsen.

När eleverna på 
Nygårdsskolan bjöd på 
sin fantastiska musikal 
”Rena rama forntiden” 
fick publiken ta del av 
Abbas mest klassiska 
låtar – om än i ny tapp-
ning.

Tack vare musikalen Mamma 
Mia har Abba fått en pånyttfö-
delse. Barnen på Nygårdssko-
lan har också låtit sig inspire-
ras av det svenska popbandets 
generationsöverskridande 
musik. Texterna till låtarna 
hade gjorts om för att över-
rensstämma med temat forn-
tiden, som utgjorde den röda 
tråden i årets föreställning.

Rena rama forntiden visades 
vid fyra tillfällen, onsdag och 
torsdag, i förra veckan. Detta 
var Nygårdsskolans 14:e musi-
kal i ordningen. Någon stagne-
ring av arrangemanget går inte 
att spåra, snarare tvärtom. Det 
sker en ständig utveckling och 
årets uppsättning motsvarade 
alla högt ställda förväntningar.

– I år agerade alla barn på 
scenen i någon form och det 
är en målsättning som vi har 
haft med projektet, säger Ann 

Klang, lärare på Nygårdssko-
lan.

Precis som brukligt är var-
vades teatersnuttar med sång 
och musik. Kören hade en 

framträdande roll och angav 
tonen i inledningsmelodin 
”Forntiden”, en ny variant av 
SOS. Slutnumret med melo-
din Mamma Mia, som nu 

Från Guntorps horisont

Ett nytt nattvardsbord invigdes i Guntorps Missionskyrka på 
annandag påsk.
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Valborgsmässoafton i Lödöse 
Vid S:t Peders församlingshem 

kl 18.00 
Vårsånger med Kyrkokören  

18.30 Musikgudstjänst i kyrkan 
Kvällen avslutas med samkväm i  

församlingshemmet. 

Valborgsmässoafton  
 i Skepplanda  

vid Hembygdsstugan Grönköp,  
Forsvallen kl 19.00  

Vårens sånger, Vårtal och  
Kaffeservering 

Skepplanda Kyrkokör 
Skepplanda Hembygdsförening 

GEMENSKAPSTRÄFF 
I Hålanda församlingshem 

onsdagen den 6 maj 
kl 10.30-12.30 
Nils-Gunnar 

Församlingskväll i Ale-Skövde 
församlingshem  

onsdag 6 maj kl 18.30 
Roland Utbult från  

Räddningsmissionen talar över  
ämnet 

 ”Borta bra men ett hem är bäst” 
Fika

Välkomna!

Kakelugnar och keramik 
på Glasbruksmuseet 

En av Annika Svenssons 
skulpturala kakelugnar.

I utställningen ”Det blomst-
rar” på Glasbruksmuseet får 
besökarna bland annat ta del 
av vackra verk i keramik.  

Tema forntid på årets föreställning
– Abba-inspirerad musikal i Nygård

Rena ram forntiden var namnet på årets musikal i Nygård.

gick under titeln ”Rena rama 
forntiden”, var 
mäktig. I NYGÅRD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Saluk har just fått sin gåva – en yxa.

Odjuret i skogen skrämde nästan slag på publiken. Men inte ser han så 
skräckinjagande ut?

På väg hem efter en lyckad jakt. Den här scenen lockade till 
skratt och applåder.


