
alekuriren  |   nummer 39  |   vecka 45  |   201116

Färgstark kvinna i hatt
För elva år sedan förvekligade hon en livsdröm då hon åkte till USA som aupair.

Carina Wendt-Andersson är kvinnan i rött och lila, vilket har blivit 
ett signum för kvinnlig styrka.

Hennes nätverk Rhapsody in red har bara ett enda syfte: 
Att kvinnor ska träffas och ha roligt.

Hur fick du idén till att 
starta upp kvinnonätver-
ket Rhapsody in red?

– Det startade i USA under 
namnet Red hat society. 
För tre år sedan fick jag av 
en ren slump höra talas om 
gruppen där kvinnor över 50 
träffas och har roligt tillsam-
mans. Jag tyckte att det var 
en helt fantastisk idé så jag 
bestämde mig för att starta 
upp en motsvarighet i Sve-
rige. När vi träffas är alla 
klädda i röd hatt och lila 
kläder.

Har du någon stor dröm 
i livet?

– För elva år sedan förverk-
ligade jag en dröm jag haft 
länge. Efter realskolan vid 
17 års ålder jobbade jag som 
aupair hos en familj i Hamp-
stead, England. När jag kom 
hem ett år senare bestämde 

jag mig för att även åka som 
aupair till USA. Jag hade 
ordnat med familjen och 
skulle precis åka iväg när 
jag träffade en man. Vi bil-
dade familj och resplanerna 
fick läggas på hyllan, men 
jag kunde aldrig släppa min 
dröm. År 2000 bestämde 
jag mig för att förverkliga 
den och åkte till Chicago 
där jag arbetade tre måna-
der i en familj. Sedan åkte 
även min man Leif över och 
vi passade även på att ta lite 
semester. Jag är så glad över 
att jag åkte dit, jag tänker 
inte sitta på hemmet och 
ångra saker jag inte gjorde.

Du har många intressen 
och sitter sällan syss-
lolös, berätta om dina 
engagemang.

– Rhapsody in red tycker 
jag är jätteroligt! Sedan är 
jag även med i ukulelegrup-

pen Fyra strängar. Vi brukar 
besöka Klockareängens äld-
reboende och spela i röd-
lila kläder och mycket bling-
bling. Det är mycket upp-
skattat bland de boende. Jag 
älskar musik och speciellt 
opera, jag berörs av de tunga 
känslorna. Dessutom är jag 
och min man kyrkovärdar i 
Skepplanda kyrka. Det är ett 
förtroendeuppdrag som jag 
är stolt över.

Vad mer är du stolt 
över?
– Mina barn och barnbarn. 
Sedan är jag även stolt över 
min förmåga att arrangera 
roliga saker med små medel. 
Varje år åker hela familjen 
på en tvådagarsresa och de 
är alltid lika förvånade över 
hur jag lyckas hitta saker 
som inte kostar så mycket.

JOHANNA ROOS
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Namn: Carina Wendt-Anders-
son
Ålder: 67
Bor: Uddetorp, Skepplanda
Familj: Maken Leif, tvil-
lingarna Niklas och Jonas, 
barnbarnen Amanda, Alfred, 
Elin och Nils
Gör: Engagerad pensionär
Intressen: Broderi, stickning, 
brevskrivning, röda hattar, 
ukulele, sjunga, läsa, gå 
promenader m.m.
Stjärntecken: Kräfta
Motto: ”Det blev i alla fall 
bättre än vad det var”
Favoritmusik: Opera

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.
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