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LILLA EDET. Natur, 
sommar och vila.

Det löper som en röd 
tråd i de vackra konst-
verk som just nu visas 
på Folkets Hus i Lilla 
Edet.

I tisdags var det ver-
nissage för Sabina Kal-
lies och Helene Norks 
gemensamma utställ-
ning.

Sabina Kallies och Helene 
Nork är två konstnärer från 
Kilanda, som lärt känna var-
andra på senare tid tack vare 
sitt gemensamma intresse.

– Sabina besökte mig på 
Älvkultur. Vi konstaterade 
att vi båda bodde i Kilanda 
och att Sabina också sysslade 
med konst. Jag fick ta del av 
hennes produktion och blev 
imponerad, berättar Helene 
Nork.

Det var på något sätt 
mötet med Helene som fick 
Sabina Kallies att återuppta 
sitt målande, efter att ha låtit 
penseln vila i nästan 15 år.

– Jag har prioriterat annat, 
jobb, familj, hus och hem. 
Nu har jag återfått lusten att 
måla igen och den senaste 
tiden har jag varit väldigt 

aktiv, säger Sabina.
Två Kilandabor som 

väljer att ställa ut i Lilla 
Edet, varför inte i hem-
kommunen?

– Vi gillar den här lokalen 
väldigt mycket, den lämpar 
sig ypperligt för konst. I 
Ale finns det ingen självklar 
plats, säger Helene Nork.

Utställningen i Folkets 
Hus pågår till och med den 
19 maj. Totalt visas 31 konst-
verk varav de flesta är till för-
säljning.

– Det är bara några 
enstaka som är privata, för-
klarar Sabina.

Har utställningen något 
namn?

– Nej, det har den faktiskt 
inte. Det har vi glömt.

Det spelar å andra sidan 
mindre roll. Konstverken 
talar sitt tydliga språk ändå.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/4-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

319:-
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  ** Bronskort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla bommen

* **

SILVERKORT 

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- * 

Köp ditt träningskort hos oss idag

Run 4 Life 
Life är alltid först med senaste inom träning
Missa inte startskottet på vår nya satsning på kondition & löpning

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

BRONSKORT 

 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

****

BROBROBROBROROROROROOBROBROBROBROB NNNNNSNSNSNSNSNSKNSKNSKSKORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTORTRTOBBBBBBBBRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSKKKKOOKKKOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTT

299:-
örkekärr, kärr Lilla BLilla Bommenommen, M jMajornaMajorna Hisini i, Hisin *gen *gen.  *** Brons* Bronskort gääkort gällller ejller ej på Åby på Åby Björkjö k, Björk kekärrekärr, Lilla bLilla bommenommenr, LLiiilllla bboooboooomomo mmeeeennn

12 månader kontant 2990:- ordpris 4548:-  

Boka på www.stenaline.se/LEGOLAND eller 
ring 031-704 00 00. Bokn avg vid personlig 
service. Boende i samarbete med Sembo.

*Lillsemester 3 nätter inkl 1 dags entré till LEGOLAND. Prisexempel: Båtresa t/r per bil fr 1290:- 

boende i 8-bäddshus 2 eller 3 nätter fr 5048:-, 1 dags entré fr 2030:-. Totalpris från 8368:-. 

Ankomst tis 5/4–14/4, 26/4–26/5, 7/6–16/6, 16/8–13/10, 25/10–30/10 samt ankomst 

sön–mån: 3/4–13/4, 25/4–15/6, 14/8–12/10, 23/10–30/10 (ej 12/6) 2011.

Mer äventyr 
än någonsin!
Låt fantasin från dina LEGO® byggen hemma bli till verklighet 

på LEGOLAND® På andra sidan vägen lockar upplevelsecentret 

Lalandia Billund med jättelekland och 10 000 kvadratmeter 

tropiskt badparadis.

Bo 3 nätter betala för 2  
fr1046:-*

/person inkl. boende, entré och båtresa  

GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN • VARBERG – GRENÅ
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Somrig utställning i Lilla Edets Follkets Hus
– Kilandakonstnärer gör gemensam saktnärer gör gemensam sak

PÅ VERNISSAGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sabina Kallies och Helene Nork, båda från Kilanda, välkomnade besökarna till tisdagens ver-
nissage i Lilla Edets Folkets Hus.

Konstutställningen i Folkets Hus pågår till och med den 19 
maj. 

NÖDINGE KYRKA
13/4  |  KL 19.00  |  PRIS 150:-

www.asajinder.com

ÅSA JINDER
Nyckelharpa/Sång

”Konsert i Folkton”

JONAS OTTER
Gitarr/Sång

Förköp:
Nödinge församling

031-98 00 12

Medverkande:
Blue ´n Joy Gospelkör

Biljetter säljes en timme
innan konserten i kyrkan

”Ett proffs ut i de nyckelharps-
spelande fi ngerspetsarna – men

konstigt vore annars för en artist som 
fi rar tre decennier...” /GD

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*

* Stickande brännässlor

Att få vara barn
är en mänsklig

rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3

Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se


