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”Funkisglas – pressat och 
blåst” är en utställning som 
visar det masstillverkade 
bruksglas som fanns i varje 
hem och användes dagligen 
under nästan 100 år: kyl-
skåpsburkar, små glaslådor för 
förvaring av kryddor och livs-
medel, senapsförpackningar 
som sedan användes som 
dricksglas, etcetera. Efter att 
ha varit på Smålands Museum 
under hösten har utställ-
ningen nu hittat sin givna 
plats på Glasbruksmuseet i 
Surte.

Under mitten av 1800-talet 
började glas användas till livs-
medelsförvaring. Med tiden 
industrialiserades tillverk-
ningen av glaset, vilket gjorde 
det billigt. Tack vare detta 

ökade efterfrågan enormt 
fram till 1950-talet då plasten 
började ersätta glaset.

Utställningen, som visas i 
Surte 8 februari till 15 mars, 
är producerad av Thomas 
Lindblad och Anna Livén-
West, som nyss utkommit 
med boken Funkisglas – pres-
sat och blåst. I utställningen 
och boken berättas om det 
anonyma bruksglaset som 
säger så mycket om vår histo-
ria. Det handlar om synen på 
hygien och estetik likväl som 
den framtidstro som masstill-
verkningen var ett tecken för.

Thomas Lindblad skriver 
och föreläser om 1900-talets 
designhistoria. Han har tidi-
gare gett ut boken Bruksfö-
remål av plast, som också den 

resulterade 
i en utställ-

ning som visades på Glas-
bruksmuseet. Nu är han alltså 
tillbaka och redan på söndag 
12 februari visar han själv 
utställningen och berättar om 
glasföremålens historia. Det 
blir mycket som hämtats från 
Surte, har han lovat.

Passa gärna på att se 

utställningen samtidigt som 
museet ordnar sin sedvanliga 
sportlovsaktivitet – Måla på 
glas den 14 och 15 februari. 
Utställningen är ett samar-
bete mellan Föreningen Glas-
bruksmuseets Vänner och Ale 
kommun.

❐❐❐

Funkisglas till Surte

”Funkisglas – pressat och blåst” heter den utställning som 
visas på Glasbruksmuseet i Surte 8 februari till 15 mars.

När vi människor är yngre 
så ser vi gärna upp till 
någon som är duktig, 

till exempel inom idrotten. Vi 
kanske önskar att bli lika bra och 
omtalad som denne. Vår bibel 
talar också om många starka 
och modiga människor, men det 
finns ett namn som går över alla 
andra och det är namnet Jesus. 
Där han gick fram hjälpte han 
människor som var sjuka eller i 
annan nöd. När han vid ett till-
fälle hade omkring 10 000 män-
niskor som lyssnade till sin för-
kunnelse och de inte hade någon 
mat med sig, utom en liten pojke 
som hade fått med sig fem bröd 
och två fiskar. Men när Jesus väl-
signade den maten räckte den till 
alla och ändå blev det tolv fulla 
korgar över när de samlade ihop 

det överblivna (läs gärna Mat-
teus 15:20). Detta var inte enda 
gången som Jesus gjorde lika-
dant.

Men själva orsaken till att 
Jesus kom, var ju att han skulle 
försona människor med Gud i 
himmelen, och det gjorde han 
genom sin död på korset på Gol-
gata samt att han sedan uppstod 
från det döda. Vi har en levande 
frälsare idag. Det står i Hebr 
4:14-16 att han vet hur vi har det, 
för han har varit frestad i allting 
liksom vi, men han är dock utan 
synd och nu sitter han på Guds 
högra sida och han manar gott 
för oss. Rom. 8:34. Det är ju hans 
önskan att vi alla en gång skall 
få vara med i den lovsjungande 
skaran i himmelen. Johannes 
säger till och med i sitt första 

brevs tredje kapitel 
vers två, att när han 
uppenbaras då skall vi 
bli honom lika ty då 

skall vi få se honom sådan han är.
Nog är det värt att efterfölja 

vår Frälsare, men vi vet också att 
det kan vara svårt när förföljelser 
kommer. Det är många som fått 
ge sina liv under årens lopp när 
de vägrat att förneka Jesu namn. 
Men vi ser också vad som kan 
ske när Gud har trogna efterföl-
jare. För omkring 100 år sedan 
fick två svenska pojkar, Gunnar 
Vingren och Daniel Berg, som 
hade blivit frälsta och fyllda med 
de Helige Ande Guds kallelse att 
åka till Para i Brasilien och pre-
dika om Jesus. De hade lite egna 
pengar samt fick en kollekt från 
sin församling och detta räckte 
till en tredjeklassbiljett på ett 
lastfartyg. De kom fram men var 
tvungna att arbeta och lära sig 
språket. Snart kunde de så pass 
bra att de kunde vittna om Jesus. 
Så bildades Pingstförsamlingen, 
som idag har mer än hundratusen 
medlemmar. Sedan spred sig 

väckelsen över hela landet, så att 
medlemsantalet i Brasilien idag 
räknas med tjugo miljoner. 

Dessa två unga pojkar blev 
Jesu efterföljare och fick vara 
med om att se vad Jesus förmår. 
Tyvärr finns det många vänner 
som idag inte vill höra om Jesus 
och även förföljer dem som tror 
på honom.

En sångare sjunger: Är det 
sant som många säger, det finns 
frälsning för en var, det finns 
glädje som uppväger vad jag 
förut smakat har. Gå och pröva 
själv min vän vad som finns i 
frälsningen. Du får frid och ljuv-
lig sällhet men gå och pröva själv 
min vän. Välkomna att bli Jesu 
efterföljare.

Välkommen också till guds-
tjänst på söndag i någon kyrka i 
din närhet.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen i Bohus

Betraktelse

Efterföljelse
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Kilanda kyrka

Musikgudstjänst
Söndag 12 februari kl.18.00

Damkören Vox feminale 
sjunger under ledning 

av Sabina Nilsson

Musikcafé
Nols kyrka på Alla hjärtans dag 14/2

Öppet mellan 18.30-20.30
Tomas Mellås står för 

sång och musik

Störst av allt är 
kärleken

0303-444 000www.mittiale.se
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Torsdag 9:e februariTorsdag 9:e februari  
drar vi igång kören i Älvängens Blå kyrka drar vi igång kören i Älvängens Blå kyrka 

klockan 19.00-21.00klockan 19.00-21.00

Vill du sjunga 
Vill du sjunga 

gospel?gospel?

Välkommen hälsar Karin Bäckman, 
ny ordinarie ledare – 0303-444 023

Sture hälsade oss väl-
komna till årets första 
möte. Han utdelade 

också en liten reprimand till 
de, som parkerat på Kvarn-
stallets parkering. Den är 
till för deras gäster. Bakom 
Kvarnkullen få vi ställa våra 
bilar. Dagens underhålla-
re, trubaduren Leif Land-
qvist, hade fått rycka in som 
ersättare. Det gjorde han 
med bravur. Vi förflytta-
des snabbt bakåt i tiden vad 
gällde valet av låtar. Leif bör-
jade lite lugnt med Jag hade 
en gång en båt för att däref-
ter öka takten med ett pot-
purri på Sven-Ingvars me-
lodier. Nu hade vi blivit lite 
uppvärmda och kunde hjälpa 
till med sången i 34.an. Där-
efter bjöds vi på allehanda 
gamla godingar. Vad sägs om 
Ove Törnqvists Dagny, ett 
knippe Harry Belafonte-
låtar, Sånt är livet av Anita 
Lindblom och, förstås, lite 
Lasse Dahlquist. Efter att 
ha blivit uppiggade med så 

härliga och för oss välkända 
melodier, var vi redo för in-
formation av olika slag.

Till luciainsamling-
en hade vi i Aktiva Senio-
rer bidragit med cirka 4000 
kronor. Pensionärspoo-
len söker medarbetare och 
Smartare än en femteklassare 
tar emot publik.

Marita påminde om pro-
grammet under februa-
ri månad och Bengt B in-
formerade om komman-
de resor.

Jenny och Lena från 
Medborgarskolan berättade 
om den pågående kampan-
jen Medverkare på Medbor-
garskolan. Tanken är att man 
kan ”glädja andra genom det 
som glädjer en själv”. Lena 
framförde också en ursäkt 
för att webbanmälan inte 
fungerat till januarimötet.

Sture avslutade mötet på 
sedvanligt sätt, alltså med en 
härlig historia.

Inga Isaksson

Månadsmöte med nostalgikänslor
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