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ALINGSÅS. Sigun Melander, Alingsås, 
har avlidit i en ålder av 77 år.  

Under en följd av år var hon bosatt 
i Tokatorp i Skepplanda.   

Sigun blev en stor kulturperson-
lighet och tjänstgjorde länge inom 
skolväsendet i Ale.

När Sigun Melander avslutade sin tjänst-
göring i Ale var hon biträdande rektor för 
Skepplanda skolområde. Senare kom hon att 
engagera sig hårt i många kulturprojekt såväl 
lokalt som i övriga Västsverige. Sigun ivrade 
för att ett museum över konstnären och för-
fattaren Ivar Arosenius skulle komma till 
stånd. Hon var också flitigt anlitad som en 
uppskattad föreläsare i olika sammanhang.

Sigun var flitig debattör i skolfrå-
gor. Hennes radikala inställning inom peda-
gogiken fick resonans inom breda kretsar 
och hade avgörande inflytande på många 
lärares fortsatta verksamhet Rubriker i dags-

press som ”Inget språk är bra eller dåligt, våra 
attityder måste ändras” och ”Läraren som 
vågar tappa fotfästet” var typiska i hennes 
argumentation.  Hon fick Libers Stora pris 
för idéer och arbetssätt  i språkundervis-
ningen (1983).  Hennes arbete uppmärk-
sammades av Skolöverstyrelsen och Läns-
skolnämnden, som knöt henne till sig. Hon 
reste runt i landet och höll en rad uppskattade 
studiedagar.

Började som journalist
Under många år recenserade hon konst i 
Göteborgs-Posten, där hon lika gärna uppe-
höll sig vid konsthantverk som måleri och 
skulptur..

Sin yrkeskarriär började hon som journa-
list vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstid-
ning; fortsatte sedan vid Sydsvenska Dag-
bladet. Hon valde emellertid lärarbanan, där 
hon hade utomordentliga förutsättningar. 
Generationer av elever bland andra i fran-
ska fick glädje av hennes undervisning, men 

kanske i lika hög grad handledning för den 
framtida verksamheten. Hon lade stor vikt 
vid att elever skulle läsa skönlitteratur; sagor 
fick gott utrymme, Selma Lagerlöf tog stor 
plats. Det blev i Ale kommun hon kom att 
verka i sedan hon flyttat till Skepplanda och 
avslutade där sin lärargärning som biträdande 
rektor.

När hon efter pensionering flyttade till 
Alingsås började hon en ny karriär bland 
annat som drivande inom Alingsås Konstför-
ening. Hon stod bakom en rad uppskattade 
utställningar vid Stampens kvarn. Hennes 
goda kontakter med konstnärer och känsla för 
nya strömningar inom konsten gjorde henne 
väl skickad som kurator. Hennes konstföre-
läsningar där mottogs synnerligen väl.

Publicist
Siguns publicistiska produktion omfattar 
ett antal böcker inom pedagogiken, veten-
skapliga rapporter till olika institutioner 
och artiklar i skolpress  samt  en vacker min-
nesbok över konstnären Ivar Arosenius till 
100-årsminnet av konstnärens död.

Hon efterlämnar minnet av en varmhjär-
tad intellektuell med vida samhälleliga intres-
sen och ambitioner inte minst som engagerad 
feminist;  en älskad människa, betydelsefull 
och nyfiken samtalspartner.  

Sigun Melander var född i Älmhult, vars 
hank och stör hon kände utan och innan. Stu-
denten tog hon vid Flickläroverket i Göte-
borg, tillbringade sedan ett år i Paris med stu-
dier och lärde känna den moderna konsten. I 
Lund tog hon sin fil mag. Hon efterlämnar 
barn, barnbarn och syskonskara samt särbo 
som närmast sörjande.

En av hennes rapporter hette ”Våga va´ dej 
själv!”.

   Det va´ hon.                      Bengt Johannison
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Vi firar FN-dagen med 
Familjegudstjänst 

i Tunge kyrka 

söndag 27 oktober kl 12.00

Det blir drama med barn och  
ungdomar som medverkar.

Elin Åkesson - fiol
Kyrkkaffe

VÄLKOMNA!

Vill du sjunga i projekt-

kör inför 1:a Advent?

Söndagen den 1:a Advent  

har vi Adventssång  

i Ale-Skövde kyrka - Nygård kl 17.00

Vill Du deltaga tillsammans med
Lödöse och Hålanda kyrkokörer så är  

du välkommen till repetitioner  
i Hålanda församlingshem,  

tisdagar kl 18.30-20.30 inkl fika.
Undrar du över något kan du ringa

Ingela Ekström 0721-619507

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Vad gör sorgen 
med din kropp?

Du som sörjer inbjuds till några 
timmars stillhet, samtal, 
föredrag och god mat. 

Reflexologen Ruth Hassling 
berättar och visar om hur och var 
sorg kan ”sätta sig” i våra kroppar.

Lördag 9 november 
i Starrkärrs församlingshem 

kl 10.00-16.00
Dagen är kostnadsfri men vi 

behöver din anmälan till 
församlingsexp. 0303-444 000 

senast 5 november.
Information: 

Ingela Fransson, diakon, 
0303-444031

Förmiddagscafé
24 oktober 10.00-12.00 
Starrkärrs församlingshem

Till dödens port
Kyrkoherde Björn Nilsson 

berättar om en resa till Auschwitz.

Öppet hus i 
Allhelgonatid

Under Allhelgonaveckan kommer 
Starrkärrs kyrka att vara öppen:

Torsdag 31 okt. 10.00–18.00
Fredag 1 nov. 10.00–18.00
Lördag 2 nov. 10.00–18.00 

kl. 16.00 Musikandakt 
En stund till eftertanke

Kilanda kyrka:
Lördag 2 november

kl. 18.00 Musikandakt

Starrkärrs kapell kommer 
under veckan vara ett 

Stillhetens kapell där du 
kan tända ett ljus.

FN-konsert 
Torsdag 24 oktober kl. 18.30 

Starrkärrs kyrka. 

Barnkören gNola, 
Älvängens barnkör och 

Juniorkören sjunger sånger om 
fred och vänskap. 

Insamling till ”Världens barn”

Sigun Melander var sig själv

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

Sigun Melander blev en stor kulturprofi l i Ale 
och var särskilt engagerad i att bevara min-
net av konstnären Ivar Arosenius.

Skepplanda Pastorat

NYVALDA FULLMÄKTIGE
Mandatperiod 2014-2017

sammanträder

Tisdag 5 november
ca kl 20.15

Direkt efter samfällda fullmäktige

Plats  Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Tisdag 5 november
klockan 19.00

Plats  Ale-Skövde församlingshem

Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

SAMMANTRÄDE
tisdagen den 5 nov kl 19.00 

i Surte församlingshem.

Har din man slutat
lyssna på dig?

Hörselskadades Riksförbund


