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7 februari – 24 februari
STICKADE KUDDAR
Medlemmar i sticknätet visar personligt stickade kuddar.
Prod. av Sticknätet i Västra Götaland och Slöjd i Väst. 

 

Torsdag 2 febrauri kl. 14-19
BOKBYTARDAG 
Kom och byt till dig böcker på Lödösehus!  
Prova på att göra papper och akvarellfärger av svamp.  
Arr: Lödöse bibliotek

Onsdag 8 februari kl. 19. Entré 100 kr.
TRÄNING & HÄLSA
Föredrag av Katarina Woxnerud som är en ledande profil inom 
träning och hälsa, liksom hur kroppen arbetar under rörelse.  
Arr. Lödöse museum i samarbete med SV Väst, Lilla Edet

Vecka 7.  14, 15 och 16 februari kl. 11-15.
SPORTLOV
Vi gör grottmålningar, amuletter och målar dinosaurier.
Kom och titta på några fossiler!  
Visning i medeltidsutställningen kl 15.  Arr: Lödöse museum

Lödösehus hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
0520-89701/03   www.lodosemuseum.se

Göteborgs medeltida föregångare.

22 januari – 20 mars  
KAN SJÄLV! 
En upplevelse av natur för de allra minsta. En utställning  
för barn i åldern 0 – 2 år. Prod. av Utställningen kommer – Västarvet

LÖDÖSE. På torsdag 
bär det iväg söderut.

Joel Carlström, Mats 
Baeöe och Thomas 
Marklund är tre elever 
från Elfhems gymna-
sium som tar sikte på 
Gambia.

Tre veckors 
utlandspraktik väntar 
ungdomarna.

Elfhems gymnasium sökte 
och fick pengar från det in-
ternationella programkonto-
ret. Inte lika mycket som man 
hade hoppats på, men ändå 
tillräckligt för att kunna för-
verkliga ambitionen att er-
bjuda årskurs 3-elever en ut-
landspraktik.

– Hade bidraget blivit 
större så hade fler elever 
kunnat åka med på resan, men 
förhoppningsvis kan detta ut-
vecklas på sikt. Nu genomförs 
projektet tillsammans med en 
skola i Kungsbacka, berättar 
Carl Nyström, rektor på El-
fhems gymnasium.

Mats Baeöe och Thomas 
Marklund studerar på bygg-
programmet medan Joel Carl-
ström går på barn- och fritids-
programmet. Trion ser fram 
emot utlandspraktiken med 
tillförsikt.

– Det ska bli roligt, framfö-
rallt att få se de olika byggsät-
ten, säger Mats.

Med på resan finns Carl 
Nyström och bygglärare Jon 
Arvidsson. Tillsammans med 
sina kollegor i Kungsbacka 

har de komponerat ett späck-
at schema.

– Vi ska besöka en teknisk 
högskola när vi kommer ner 
till Gambia, låta eleverna be-
kanta sig med ungdomarna 
som går där. De jobbar på un-
gefär samma sätt som oss och 
det blir intressant att jämfö-
ra förutsättningar för byggna-
tion, säger Jon Arvidsson.

Besök på byggarbetsplat-
ser, en tur på landsbygden 
samt diverse praktiska övning-
ar ryms också i programmet.

– Jag följer med på resan 
av den anledningen att jag 
vill fördjupa samarbetet med 
skolan och förhoppningsvis få 
elever från Gambia att komma 
till oss i framtiden, säger Carl 
Nyström.

– Förhoppningen är också 
att bredda utbytet till att om-
fatta flera olika program. Möj-
ligheten till lärarutbyte ska vi 

också titta på, säger Nyström.
Vad tänker ni göra på er 

lediga tid?
– Vi ska bland annat besöka 

en nationalpark där man kan 
se apor och fåglar. Vi ska na-
turligtvis försöka bada i At-
lanten och sedan finns det en 
krokodilpark som är värd ett 
besök, säger Nyström.

Ingen risk för hemläng-
tan?

– Nej, jag tycker bara det 
ska bli skönt att slippa Sveri-
ge, säger Joel Carlström och 
tillägger:

– Det ska bli intressant att 
se hur de lever utan att ha till-
gång till alla materiella ting 
som vi har. Det sägs också att 
det är ett väldigt givmilt folk. 
Där tror jag att vi har mycket 
att lära.

Gambia nästa!
– Lödöseelever åker på utlandspraktik

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På torsdag åker Thomas Marklund, Mats Baeöe och Joel 
Carlström från Elfhems gymnasium till Gambia för tre veck-
ors utlandspraktik.

Hade Jeanette Pettersson 
varit 20 år yngre hade hon 
säkert dykt upp i Idol. Nu 
söker Lilla Edet-sångerskan 
andra vägar för att göra sin 
röst hörd.

– Internet är suveränt! Spo-
tify är jättebra om man vill 

nå ut med sin musik på bred 
front, förklarar Jeanette vars 
karriär tagit ordentlig fart på 
senare år.

– Mitt första officiella fram-
trädande gjorde jag för fem-
sex år sedan, innan hade jag 
bara spelat gitarr och sjungit 

för mina vänner. Det var på 
en öppen scen i Göteborg. 
Det blev en jäkla kick, 
berättar Jeanette.

– Därefter blev jag 
ombedd att spela på ett 
kalas i Göta. Det var 
en kompis som gav 
bort mig i present till 

en som fyllde år. Jag 
gjorde ett fram-

trädande som 
blev väl-

d i g t 

uppskattat. Det gav mig 
blodad tand och på den vägen 
är det.

2010 kom hennes första cd. 
Låtmaterial till skivan fanns 
det gott om. Jeanette har näm-
ligen skrivit egna melodier 
sedan dess att hon gick i femte 
klass.

– Jag kan tycka att många av 
de låtar som jag skrev på den 
tiden fortfarande är riktigt bra. 

Att kategorisera Jeanette 
Pettersson som sångerska är 
inte lätt. En jämförelse med 
Jill Johnsson ligger dock 
nära till hands. Rockcountry 
beskriver bäst den genre som 
Jeanette representerar.

– Min senaste platta, ”Read 
my face”, är rockigare än mitt 
debutalbum. Jag bygger min 
musik på elgitarr, saxofon, bas 
och trummor. Samtidigt så 
trivs jag alldeles ypperligt att 
sitta med min gitarr och spela 
akustiskt.

Read my face är producerad 
av Thomas Persson, som likt 
Jeanette har sina rötter i Väs-
terlanda.

– Ett riktigt proffs! Han 
lägger ner otroligt mycket tid 
och engagemang och resul-
tatet blir därefter. Vi jobbar 
otroligt bra ihop.

– Tyvärr är budgeten 
begränsad, jag betalar allting 
själv och då är det svårt att få 
ekonomin att gå ihop. Folk 
köper inte skivor i lika stor 
utsträckning som tidigare. 
Målet nu är att få komma ut 

Kometkarriär i mogen ålder

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rockcountry av bästa märke. Nyligen släppte Jeanette Rockcountry av bästa märke. Nyligen släppte Jeanette 
Pettersson från Lilla Edet sin andra skiva – Read my face.Pettersson från Lilla Edet sin andra skiva – Read my face.

LILLA EDET. Jeanette Pettersson har skrivit 
texter och gjort egna låtar sedan skolåldern.

Hennes första publika framträdande lät dock 
vänta på sig till vuxen ålder.

Nu har musikkarriären tagit full fart och nyligen 
släppte Jeanette sitt andra album på lika många år.

och spela och på så sätt göra 
musiken känd för en bred 
publik.

Tillsammans med Good 
News-bandet kommer Jea-
nette Pettersson att uppträda 
i Trollhättans Folkets Hus 
den 15 mars. Förhoppningsvis 
blir det fler spelningar vad det 
lider.

– Den här bandgrejen ser 
jag verkligen fram emot. Det 
ska bli oerhört kul att få upp-
träda ihop med God News-
bandet.

Har du någon egen favo-
ritmusik som du lyssnar på?

– Faktiskt inte. Jag lyssnar 
väldigt lite på musik, bara lite 
grann på Spotify. Jag äger inte 
en endaste cd-skiva. När jag 
kopplar av så är det gitarren 
som åker fram.

– Däremot måste jag säga 
att Sanne Salomonsen är 
något av en förebild. Hon 
är sådan som jag vill vara på 
scenen.

Hur ser du på din framtid 
som sångerska?

– Jag tycker att den ser ljus 
ut. På kort tid har det hänt 
väldigt mycket. Det gäller att 
ligga i eftersom jag numera får 
titulera mig mogen ungdom.

I torsdags samlades drygt 50 medlemmar från SPF Göta 
Älvdalsbygden till grötfest i Missionskyrkans cafélokal 
i Lilla Edet. Inbjuden föreläsare var Lars Hartelius som 
talade över ämnet ”Det märkliga talet sju”. Vice ordfö-
rande Gunilla Wallstedt tackade Lars för hans fängslande 
föredrag och kommittén för den goda förtäringen. Mats 
Berglund berättade om kommande studiecirklar. Mötet 
avslutades med sedvanlig lotteridragning.

Grötfest hos SPF i Lilla Edet

LÖDÖSE. I måndags höll 
Elfhems gymnasium 
öppet hus.

Elever och personal 
från skolan visade 
besökarna runt i loka-
lerna.

– Vi är en bra skola 
som vill växa, säger 
lärare Petra Isen-
stierna.
Samtliga elever i årskurs 9 på 
Fuxernaskolan i Lilla Edet 
respektive Tingbergsskolan i 
Lödöse var inbjudna att när-
vara på öppet hus-firandet. 
Informationsbroschyrer dela-

des ut där ungdomarna kunde 
läsa om de olika program som 
Elfhems gymnasium har att 
erbjuda.

– Tyvärr är det inte alla som 
känner till oss, vi behöver jobba 
med vår marknadsföring, säger 
Isenstierna.

– Lika viktigt som att syn-
liggöra vårt programutbud 
för blivande elever är det att 
fortsätta kontaktskapandet 
med företagare i området. Vi 
vill utveckla lärlingssystemet i 
bygden och det ska vara positivt 
att som företag ta emot en lär-
ling, avslutar Petra Isenstierna.

JONAS ANDERSSON

Öppet hus på Elfhems gymnasium


