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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Boka på 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.

Psst! Barnen får fri entré till 89 danska attraktioner i 
sommar. Visa bara upp er biljett från LEGOLAND resan. 

Läs mer på stenaline.se/barnsligt skoj 

Bo 3 nätter betala för 2  
fr1046:-*

/person inkl. boende, entré och båtresa  

GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN • VARBERG – GRENÅ
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ÄLVÄNGEN. Idisslande, 
vilande tackor, upp-
märksamma blickar, ull 
i rörelse.

Med snabba pensel-
drag ger Karin Grön-
lund gestalt åt djuren.

Även hennes fantas-
tiska, flödigt gestaltade 
blommor i storfor-
mat har blivit hennes 
signum.

Karin Grönlunds rötter finns 
i Västerlanda där hon växte 
upp bland djur och natur. 
Det är detta som fortfarande 
återspeglar sig i hennes 
måleri. Med en målande mor 
har hon sedan barndomen 
hållit på att måla och rita, 
numera mest akvarell.

– Jag tar mycket av min 
inspiration från naturen, 
även om jag inte målar av den 
direkt, säger Karin Grön-
lund.

– Den egna inre drivkraf-
ten har gjort att jag alltid har 
hållit på med skapande i olika 
material.

Det som kanske fångar 
betraktaren starkast är fåren, 
ett djur, som Karin Grön-
lund är förtjust i. 

– Får har ett grafiskt 
uttryck. Det svarta huvudet, 

de smala benen, den stora 
kroppen. Det är mycket form 
och kontraster, konstaterar 
konstnärinnan.

– Fårens ofta stillsamma 
uppenbarelse gör att hon 
liknar dem vid den kinesiska 
gymnastiken qigong. De står 
för det meditativa i tillvaron 

samtidigt som det alltid finns 
rörelse eftersom de är djur, 
filosoferar Karin.

Karin Grönlund har gedi-
gen utbildning bakom sig 
både inom hantverk som 
måleri. Hon bor numera 
i Mölndal och är en flitigt 
anlitad lärare och handledare 

Karin Grönlund tilltalas av fåren

En akvarellmålning av Karin Grönlund.

LÖDÖSE. Lördagen den 14 
maj arrangeras den första 
Gårdsmarknaden någonsin 
på Lödöse Museum. Mark-
naden kommer att vara på 
den stora utomhusplatsen 
bakom museet. Där kommer 
föreningar att berätta om sitt 
arbete med att bevara gamla 
lantraser och levande får, 
getter, kycklingar och kani-
ner visas upp.

Under dagen blir det 
också guidad tur i museet 
med fokus på medeltida 
djurhållning. Vad hade djur 
för betydelse för människan 
på medeltiden och hur stora 

var korna? Och varför bodde 
hönsen på hustaken? Upplev 
hur det går till att kärna smör 
och spinna ull på gammalt 
vis. Produkter av tovad ull 
och fårfällar med mera finns 
till försäljning. Även gårds-
butiker från trakten säljer 
närproducerade och ekolo-
giska matvaror, som ekolo-
gisk getost, honung, sylt och 
marmelad.

Gårdsmarknaden arrang-
eras i samarbete med Stu-
dieförbundet Vuxenskolan i 
Lilla Edet.

❐❐❐

Gårdsmarknad på 
Lödöse museum

Lördagen den 14 maj blir det Gårdsmarknad på Lödöse 
Museum då bland annat kycklingar kommer att visas upp.

i akvarellmålning. Hon har 
även kurser i ikonmålning 
och i ämnet Måla Dina Inre 
Bilder.

Karin Grönlund är en 
eftertraktad utställare hos 
många gallerister och nu 
har vi möjligheten att göra 
bekantskap med hennes 
inspirerande och kraftfulla 
bilder på Repslagarmuseet 
i Älvängen. Söndagen den 
15 maj är det vernissage och 
utställningen pågår till den 
12 juni. 

❐❐❐

0320-87003

BUSS I SVERIGE/NORDEN 
Nordkap-Lofoten 11d 19/6 13890:- 
Inlandsbanan 9d 6/7 9750:- 
Stockholms skärg. 4d 2/8 4690:- 
Sv.Hurtigrutten 3d 30/7 3490:- 
Finland 5d 10/7 5790:- 
Helsingfors 3d 1/7 1295:-
Öland 3d 16/6 2980:-
Hurtigruten 5d 11/7 5670:-
Sognefjorden 6d 26/6 7240:- 
Skagen 2d 11/6, 13/9 1875:-  
Valdres, Jotunheimen 5d 9/8 4985:- 
Åland 4d 25/7 3990:- 
Fjällvandra i Trysil 5d 4/9 5650:- 
                   
EUROPA
Spreewald 4d 1/8 3660:- 
Österrike/Schweiz 7d 2/7 7480:- 
glaciärtåget, Mainau
Holland 6d 19/9 6780:- 
Tallinn 4d 4/9, 22/9 2695:-
Donau/Österrike 8d 28/9 8975:- 
Moseldalen 6d 10/9 5980:- 
SPA, Estland 8d 2/10 7780:- 
Rhen-Moseldalen 7d 8/10 5980:-

Fler resor på www.brunossons.com  
eller beställ resebroschyr.


