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Cat Club:  

Global Veejays

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 28 september 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buffé: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 21 sept. 
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.

ÄLVÄNGEN. Livslust och 
livslångt kamratskap är 
nyckelorden i de två nya 
utställningarna, som invigs 
på Repslagarmuseet sönda-
gen den 30 september.

I stora hallen visas Syjun-
tan 40 år – Jubileumsutställ-
ning. Fem flickor med flinka 
fingrar, med handarbete som 
hobby, har under 40 år träf-
fats regelbundet och tillver-
kat diverse olika alster i olika 
tekniker. Det hela började 
dock med ett gäng killar som 
var kompisar sedan skolti-
den. Som killar är, var de 
mest intresserade av flickor. 
När flickorna, som alla var 
handarbetsintresserade, 
kom in i bilden i början på 
60-talet var det naturligt för 
dem att bilda en egen lite 
fristad det vill säga Syjuntan.

Sedan 1971 har dessa 
fem flickor träffats varannan 
vecka. Fickorna är: Kerstin 
Ottosen, Sigrid Petterson, 
Runis Johansson, Gullveig 
Johannesson och Inga-Britt 
Englund-Johansson. Den 
sistnämnda är inte längre i 

livet.
Under åren har ”flick-

orna” hunnit med att prova 
på det mesta inom textil-
slöjd. Många är kläderna 
som har tillverkats under 
textillärarens Sigrids hand-
ledning. Otaliga är de dukar 
och kuddar som har brode-
rats, tröjor som har stickats, 
mattor som har knutits med 
mera.

Tjejerna har också rest 
en hel del tillsammans. 
I Stockholm har de varit 
ett flertal gånger och fått 
inspiration. Liljevalchs 
konsthall, Nordiska museet 
och Walemarsudde har varit 
höjdpunkter. Ibland bjuder 
de karlarna på en teater-
resa. Det är ju ändå dem 
som så att säga är upphovet 
till alltsammans. Syjuntans 
livslånga kamratskap firades 
med en trerättersmiddag i 
februari 2011, 40 år sedan 
syjuntans första träff.

I denna utställning får 
vi se ett urval av Syjuntans 
rikliga produktion genom 
årtionden, mycket vacker 

välgjord textilslöjd i diverse 
olika tekniker. Det är bara 
att njuta och bli inspirerad.

I museets lilla utställ-
ningshall får vi möta flickan 
från Västra gatan, Eva 
Wennroth från Kungälv, 
som i denna drömlika 
utställning visar fantastiska 
broderier. En utställning om 
liv, känslor, drömmar och 
framför allt livslust. Vi får 
njuta av mångahanda fanta-
sirika broderier – från små 
skapelser med pärlor och 
paljetter till mer pretentiösa 
broderier som tagit en evigt 
lång tid att brodera. Allt 
broderat med lust, kärlek 
och färg av lustbrodösen Eva 
Wennroth.

Skapa på egen hand
Eva växte upp på Västra 
gatan i Kungälv tillsammans 
med sina tre yngre syskon. 
Pappan var glasmästare och 
mamman var hemmafru. 
Största delen av sitt liv har 
Eva arbetat som lågstadielä-
rare i Lilla Edets kommun, 
men de sex sista åren på 
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ÄLVÄNGEN. Nu på 
söndag fi rar Starrkärr-
Kilanda församling, 
Skepplanda försam-
ling, Missionskyrkan 
Älvängen/Guntorp och 
Smyrnakyrkan gemen-
sam gudstjänst.

Arrangemanget äger 
rum i Smyrnakyrkan.

Den tidigare kyrko-
herden i Skepplanda, 
Åke Reinholdsson, är 
inbjuden att predika.

Pastorerna i området samlas 
till ekumenisk morgonbön 
ett antal gånger per termin. 

– Då pratar vi om gemen-
samma angelägenheter och 
hur vi kan utveckla vårt sam-
arbete, säger Marie Nord-
vall, pastor i Smyrnaförsam-
lingen.

Förra året hölls en gemen-
sam gudstjänst i Starrkärrs 
kyrka. Intresset från försam-
lingsborna var stort.

– Ja, gudstjänsten lockade 
väldigt många besökare och 
så hoppas vi att det ska bli i år 
också, säger Marie Nordvall.

– Det sker ingen förmid-
dagsgudstjänst i någon av 
de andra kyrkorna den här 
dagen. Just den här söndagen 
har vi valt att göra gemensam 
sak. 

Ett för aleborna välbekant 
ansikte kommer att dyka upp 
i predikstolen. Åke Rein-
holdsson, före detta kyrko-
herde i Skepplanda, gör ett 
kärt återbesök i sin gamla 
hemkommun. Söndagen i 
övrigt innehåller bland annat 
lovsångsdans med medlem-
mar ur gruppen Ichtys från 
Guntorps missionsförsam-
ling, det blir musik i olika 

former och givetvis med-
verkar också prästerna från 
respektive församling. Efter 
avslutad gudstjänst serveras 
kyrkkaffe.

– Barnen kommer att tas 
med på Äventyret. Det har 
vi varje söndag i Smyrna-
kyrkan. Det blir buskul, 
storsamling med drama och 
gruppdiskussioner, berättar 
Marie Nordvall.

Församlingarna gör gemensam sak
– Reinholdsson predikar i Smyrnakyrkan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Åke Reinholdsson kommer 
att predika på den gemen-
samma gudstjänst som 
äger rum i Smyrnakyrkan, 
Älvängen, nu på söndag.

Arkivbild: Jonas Andersson

Tjörn, Klädesholmen. Eva 
har sedan barnsben varit 
mycket intresserad av att 
rita, sticka, virka och bro-
dera. Hon ville skapa på 
egen hand och inte följa 
mönster.

Något som verkligen satte 
fart på detta var en tävling i 
en veckotidning. Man skulle 
sy sin barndom. Hon brode-
rade fritt för första gången 
och detta resulterade i ett 
femtepris. Flera broderi-
tävlingar följde och det gick 
bättre och bättre.  Nu var 

hon så att säga ”fast” i det 
fria broderiet, lustbroderiet.

Från att ha arbetat med 
mycket tidsödande broderier 
där hon mestadels utgått 
från ett tema, broderar hon 
numera på ett mera lustbe-
tonat sätt. Vackra sidentyger, 
spetsar, pärlor, paljetter 
med mera utgör inspiration. 
Dessa broderier tar inte så 
lång tid att göra. Fantasin får 
fritt spelrum och broderan-
det blir mer spontant. Styg-
nen är: langett, kedjestygn, 
efterstygn, kråkspark och 

givetvis alla möjliga ”hitta-
på-stygn”.

Eva har haft två separata 
utställningar på Handkraft 
i Trollhättan, samt mindre 
utställningar i Kungälvs 
kommun. Hon har också 
deltagit i flera samlingsut-
ställningar. Eva har även haft 
workshops på flera ställen. 
Så kommer det även att bli 
på Repslagarmuseet, den 18 
oktober.

Båda utställningarna går 
att se till och med 28 oktober.       

❐❐❐

Kerstin Ottosen, Sigrid Petterson, Runis Johansson, Gullveig Johannesson bildar tillsam-
mans Syjuntan vars jubileumsutställning fi nns att beskåda på Repslagarmuseet i Älvängen. 
Invigning sker nu på söndag.


