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Öppet hus i Starrkärrs församlingshem
Lättlunch till låga priser! Nybakt bröd,
Fika, Våffl or, Glass och mycket mer…

Är Du sugen på att träffa lite folk 
och äta god lunch?

Även i år med altan på solsidan!

Tid: kl. 10.00-14.00
Tisdag-torsdag, sista veckan!

Frågor?
Ring Katharina Axskjöld 0303-444 033

Prästalunds hembygdsgård
Ekumenisk friluftsgudstjänst

MidsMidsommardagen 20 maj kl.11.00
 Triosång av Elisabet Ehlersson, 

Anette Svennblad och Sabina Nilsson
Präst: Per Abrahamsson

Medtag kaffekorg! (Vid regn är vi i Starrkärrs kyrka)

Midsommar – det svenskaste av allt 
svenskt. När grönskan är som grönast 
och när natten är som ljusast. Och när 

de flesta av oss går mot semester.
Midsommar firar väl vi allihop på ett eller 

annat sätt. Midsommarstången finns oftast med, 

om inte annat så en liten på bordet. Många har 
den ute och dansar kring den. Och så äter vi mat-
jessill och färskpotatis, och jordgubbstårta efter 
det. Vad vi dricker till maten varierar. Själv klarar 
jag mig bra utan alkohol. Men firar gör vi.

Och det vi firar är väl den svenska sommaren, 
skapelsen och naturen. I kyrkan firar vi också 
Johannes döparen. Han föddes ett halvår före 
Jesus, alltså vid Midsommar, ett halvt år före Jul. 
Johannes döparen – många uppfattar honom 
som en sträng och asketisk botpredikant, och 
det var han. Hans uppdrag var att bereda vägen 
för Jesus, och hans förkunnelse gick ut på att få 
människor att vända tillbaka till Gud. Ängeln, 
som talade om för hans far Sakarias att han 
skulle födas, sade bl.a. ”Han skall få många att 
vända tillbaka till Herren,... så att Herren får 
ett folk som är berett.” (Luk. 1: 16, 17). Vända 
tillbaka till Gud – det får vi också göra, och det 
behöver vi.

Vi kan glädjas åt skapelsen och njuta av den 
och i den. Det skall vi verkligen unna oss nu i 
Midsommartid och under semestern. Men liksom 
det finns en konstnär bakom varje konstverk, så 
finns det en Skapare bakom skapelsen. Johannes 
döparen ägnade precis som Jesus sitt liv åt att få 
människor att vända tillbaka till Gud, Skaparen. 
Skaparen tycker om sin skapelse, och i den ingår 
du och jag. Välkommen också du att upptäcka den 
Skapare som finns bakom skapelsen.

Göran Andreasson
Pastor i Surte

Betraktelse

Midsommar

Friluftsgudstjänst
Midsommardagen 

den 20 juni
Kl 11.00 vid 

Dala Valfrids stuga. H Hultén.
Vid dåligt väder i Nödinge 
kyrka. Ta med kaffekorg.

Sönd den 21 juni
Kl 11.00 i Surte kyrka, 

mässa, R Bäck.
Välkomna!

Denna gång bar färden 
först till Öland och där Vida 
konstmuseum strax söder 
om Borgholm, ett museum 
uppbyggt först och främst 
runt Ulrika Hydman Val-
lien, hennes make Bertil 
Vallien och deras fantastiska 
glaskonst. Museet är ett 
vackert beläget modernt 
museum byggt i betong, glas 
och järn – ett museum väl 
värt ett besök.

Efter övernattning i 

Kalmar besökte vid dels 
Kalmars nya mycket omde-
batterade konstmuseum, en 
svart modernistisk låda i en 
annars traditionell omgiv-
ning. Utställningen som vi 
sedan tittade på var liksom 
byggnaden modern och 
kanske något kontroversiell. 
Men det kanske är meningen 
med konst och arkitektur?

Färdens sista mål var 
Kalmar läns museum där vi 
blev, liksom på de tidigare 

besökta museerna, guidade 
runt av kunniga och enga-
gerade guider. Målet var att 
se på museets utställning 
av objekt från regalskeppet 
Kronan, men också deras 
utställning med målningar 
av Jenny Nyström. Konst-
närinnan som föddes i 
Kalmar och som det visade 
sig inte bara kunde måla 
tomtar utan även gjorde 
fantastiska oljemålningar 
väl i paritet med andra stora 

svenska konstnärer. Jenny 
Nyström var för övrig den 
första kvinnan att i slutet av 
sin utbildning vinna svenska 
akademiens första pris.

Efter två dagars botani-
serande i konst och kultur 
i trevlig samvaro återvände 
föreningens medlemmar till 
Ale – redan med tankar om 
vart nästa resa bär hän.

Mats Amonsson
Ordförande 

Arosenius konstförening i Ale

Arosenius konstförening i Ale på konstresa igen

Lödöse Museum har sedan 
tidigare ett etablerat samar-
bete med Synskadades Riks-

förbund. Den landskapsmo-
dell som nu har tagits fram 
ska underlätta synskadades 

förståelse för geografiska för-
hållanden och landskapets 
utveckling, samtidigt som den 
förmedlar visuell information 
om landskapsutveckling till 
seende museibesökare.

– Utställningen visar hur 
vårt moderna kulturlandskap 
tagit form, säger projektledare 
Per Stenborg på Digitala 
Tidsresor.

Forsknings- och utveck-
lingsprojektets samarbete 
med Lödöse Museum har 
också omfattat utarbetande 
av ett ”interaktivt grafiskt 
gränssnitt” där besökaren kan 
interagera genom två pek-
skärmsstationer. Här kan man 
söka information, styra vilken 
tidsperiod som visualiseras på 
skärmen, och pröva olika tolk-
ningsalternativ. I Älvrummet 
finns också ett fornpussel där 
man genom olika tolkningar 
får skilda resultat.

– Fokus har legat på att 
tillgängliggöra utställningen 
för synskadade, men också för 
ungdomar, säger Lena Stam-
marnäs på Lödöse Museum.

Inom samarbetsprojektet 
har även en kopia av torques-
ringen från Vittene skapats via 
digital 3D-scanning. Sedan 
många år har besökare på 

Lödöse Museum efterfrågat 
en kopia av Vitteneguldet. 
Med hjälp av Laila Kitzler vid 
Arkeologiska Forskningslabo-
ratoriet i Stockholm har digi-
tala kopior av guldringarna 
tagits fram och en fysisk kopia 
av den största ringen finns nu 
äntligen tillgänglig för alla 
museigäster.

Digitala tekniker
Riksantikvarieämbetet finan-
sierar projektet Digitala Tids-
resor som arbetar med utveck-
ling och utvärderande av digi-
tala tekniker för att förmedla 
information om vårt kulturarv. 
Projektet drivs av Institutio-
nen för Historiska Studier vid 
Göteborgs Universitet i sam-
arbete med Chalmers och SLU 
– Sveriges Lantbruksuniversi-
tet. Viktiga samarbetspartners 
är Lödöse Museum, Sveriges 
Geologiska Undersökning, 
Synskadades Riksförbund och 
Formakademin. Projektet har 
möjliggjorts genom finansiellt 
stöd från Riksantikvarieäm-
betet, föreningen De Blindas 
Vänner och Magnus Bergvalls 
Stiftelse.

Från istid till nutid på Lödöse Museum
– En tidsresa i landskapet

PÅ LÖDÖSE MUSEUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lena Stammarnäs på Lödöse Museum visar upp det fornpus-
sel som ingår i utställningen Bilder av våra förfäder.
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Midsommarhelgens Gudstjänster 
Midsommardagen 20 juni 

Skepplanda kl 10.00 
Gudstjänst M Skredsvik 

Ale-Skövde kl 12.00 
Friluftsgudstjänst, Prässebo vid  

Sommarro vandrarhem 
 M Skredsvik, kyrkkaffe 

Tunge kl 16.00 
Friluftsgudstjänst vid kyrkan,  

M Skredsvik, kyrkkaffe 

Söndag 21 juni 
Hålanda kl 12.00 

Friluftsgudstjänst, Hembygdsstugan 
Järnklev, V Wetterling, kyrkkaffe 

S.t Peders kl 10.00 
Mässa V Wetterling 

Sång av Anette Svenblad och  
Jessica Pettersson

LÖDÖSE. I lördags invigdes sista delen av den för-
historiska basutställningen Bilder av våra förfä-
der på Lödöse Museum.

Besökarna får uppleva hur landskapet i Göta 
älvdalen förändrats genom årtusendena.

Inom ramen för forsknings- och utvecklingspro-
jektet Digitala Tidsresor har en unik fysisk, taktil 
landskapsmodell tagits fram.


