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ÄLVÄNGEN. Utställnings-
hösten på Repslagarmuseet 
inleds med en utställning 
av Skepplanda akvarellmå-
lare – tolv konstnärer från 
Skepplanda med omnejd. 
Alla amatörer men otroligt 
skickliga!
Konstnärligt arbete är ofta 
ett ensamarbete oavsett om 
man sitter hemma för sig 
själv eller i sin ateljé och 

arbetar. Att träffas och inspi-
reras av andra samt utbyta 
erfarenheter med andra i 
grupp ger väldigt mycket, 
både för det konstnärliga 
arbetet och för det sociala 
umgänget. 

Så för cirka fyra år sedan 
föddes idén att bilda en 
grupp som skulle träffas 
regelbundet och under ini-
tiativ av Barbro Hamlet 

grundades Skepplanda akva-
rellmålare.
Under ledning av Hans 
Olof Thorbjörnsson träffas 
en samling glada amatörer 
i Skepplanda bygdegård 
varje måndag. De målar 
och umgås på ett gemytligt 
sätt. 12 personer med olika 
stilar och förutsättningar 
som inspirerar varandra, 
utbyter erfarenheter och 
dessutom som kritiker ger 
varandra en publik bild av 
varandras arbeten. 
Utställningen blev mycket 
välbesökt när den i våras 
visades på Lödöse biblio-
tek. Missade ni den då, har 
ni nu en ny chans. Den är 
väl värd att ses mer än en 
gång och en del nya verk lär 
vi också få se.
Så kom, njut och inspireras. 
Kanske en hemlig dröm blir 
sann. Kanske en och annan 
vågar göra verklighet av sina 
drömmar att börja måla. 
Eller så bara låt dig hänfö-
ras av de många underbara 
akvarellerna som Skepp-
landa akvarellmålare bjuder 
oss på.
De som deltar på utställ-

ningen är: Birgitta Olsson, 
Birgitta Larsson, Birthe 
Koester, Daniel Lindberg, 
Elin Björesund, Elisabeth 
Ekberg, Hans Olof Thor-
björnsson, Ingvar Hansson, 
Inglis Birgersson, Kerstin 
Hurtig/Björklund och 
Kjell Claesson.

Utställningen pågår 29 
augusti-26 september. Ver-
nissage blir det söndagen 
den 13 juni. Invigningstalare 
är Tore berghamn, vice ord-
förande i Utbildnings- och 
kulturnämnden.

❐❐❐

Skepplanda akvarellmålare 
visar en utställning på Rep-
slagarmuseet, perioden 29 
augusti-26 september.

Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30.

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Lund

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

ankomstdagen

Hotel Lundia ★★★★

Välkommen till Lund med sin härliga 
blandning av småstadscharm och 
en storstads lockelser! Här frodas 
idéer balansen mellan över 1000 års 
historia och modern kunskap som 
har fogats samman perfekt. Mitt i 
centrum ligger ert 4-stjärniga Hotel 
Lundia bara minuter från tåg, regio-
nal- och lokalbussar, shopping och 
sevärdheter. Ert hotell är familjeägt 
och är modernt med omtanke och till-
gänglighet bakom – och mycket stolta 
över att ha infogat ”lundaandan” i 
varenda liten partikel i hotellet.

Ankomst: Fredagar 20/8-17/12 
samt valfri 15-22/10 och 29/10-5/11 
2010.

Vistelsen inkluderar endast slut-
städning.

dag kl. 17-18

och badland Hanse Dom 
samt Meeres Museum 
Stralsund

Östersjökustens 
pärlor

Steigenberger  
Hotel Baltic ★★★★

Det 4-stjärniga Hotel Baltic ligger 
några steg från den gamla stadsdelen 
och hamnen i hansastaden Stralsund. 
Ni bor mitt i den tyska legendariska 
stämningen vid Östersjön där den mari-
tima miljön och den friska havsluften 
går hand i hand med 800 års historia. 
Stadens imponerande silhuett med 
gotiska torn som vakar över kullersten 
och korsvirkesidyll samt alla shopping-
möjligheterna och händelserikt uteliv 
på stadens caféer gör att staden verk-
ligen är värt ett besök.

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
4 dagar på 4-stjärnigt 
hotell i Stralsund

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Weekend 
i idéernas Lund

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 

Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

otell i Lund

Extranatt med 
frukostbuffé

Endast 499:-

BONUSPRESENT

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(
Se mer på: 

Ankomst:
Tors- och söndagar
t.o.m. 16/12 2010.

Steigenberger Hotel Baltic

SKEPPLANDA. Traditio-
nen lever vidare.

I 20 år har det 
arrangerats hembygds-
dag på Grönköp.

Årets upplaga bjöd 
förmodligen på de trev-
ligaste väderförhållan-
dena någonsin.

En gång om året återuppstår 
Grönköp som handelsplats. 
Den som kan sin historia vet 
att Grönköp var det stora 
handelscentrat innan Lödö-
ses tillkomst, som i sin tur 
kan titulera sig Göteborgs 
föregångare.

– Hembygdsdagen som vi 
arrangerar ser till att finan-
siera den verksamhet som 
vi har under året, förklarar 
Göran Johansson i Skepp-
landa Hembygdsförening.

Föreningen har cirka 350 
medlemmar och lördagens 
arrangemang utgör en av 
årets verkliga höjdpunkter.

– Vi kan genomföra dagen 
tack vare alla ideella kraf-
ter som ställer upp. Vi har 
damerna som bakar bröd, 
folk som säljer lotter och 
medlemmar som hjälper till 
i serveringen. Ingen nämnd 
och ingen glömd, säger 
Göran Johansson.

Arrangören uppskattade 
besöksantalet till 250-300 
personer.

– Det är svårt att veta 

exakt eftersom vi inte tar 
någon entré. Vi är dock väl-
digt nöjda med lördagen och 
väderleken var perfekt, säger 
Göran.

Många besökare passade 
på att köpa med sig bröd hem, 
som hade bakats på gammal-
dags vis över öppen ugn. På 
gården fanns diverse hantver-
kare utspridda och det såldes 
föremål av såväl textil som 
av trä. Även Linföreningen 
fanns representerade.

JONAS ANDERSSON

Sommarskön hembygdsdag på Grönköp

Brödbagerskorna hade fullt upp. Från vänster; Inger Olsson, Rose-Marie Johansson, Alfhild 
Olsson och Gun-Britt Eliasson med lång erfarenhet från bakstugan.

Staffan Gustafsson från Alafors beundrade Lars Jonassons 
fina höräfsor, som han tillverkar hemma i Hålanda.
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Akvarellmålarna ställer ut på Repslagarmuseet


