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Nu är bordet dukat
...för dig som har frågor om begravning och gravplats etc.
...vill ha hjälp med att fylla i Vita Arkivet - formuläret som talar om dina önskemål för efterlevande.
...har frågor om testamente och arvsordning m.m.
...vill ha information om begravningsförsäkring.

Boka din tid snarast. Besöket är helt kostnadsfritt, dessutom bjuder vi på gott fika.

Bordet är dukat till och med den 6/12. Varmt välkommen!

Bordet är dukat av Pingstkyrkans Second Hand i Kungälv. 
Blommorna kommer från Klocktornets blommor och 
kaffebrödet är hembakt.

FONUS

Uddevallavägen 5
442 30 Kungälv

Tel: 0303- 138 10
E-post: kungalv@fonus.se

ÄLVÄNGEN. Nu på söndag 
börjar utställningen ”Betrak-
telser – från där jag står” på 
repslagarbanan med bild-
konstnären Helene Nork. 
Konstnären bor och verkar i 
Kilanda. Det var emellertid 
länge sedan som Helene 
hade en separatutställning i 
Ale kommun. Däremot har 
hon under åren haft flertalet 
separat- och samlingsut-
ställningar i regionen. Det 
vi få se på utställningen på 
Repslagarmuseet är hennes 
oljemålningar, kanske några 
torrpasteller och några akva-
reller.

Helene visar bilder av 

stilla, små fragment i den 
tysta vardagen, som är så 
lätta att rusa förbi när man 
är mitt uppe i allt som 
måste, ska eller kan göras 
och ordnas med. Men missar 
man inte något då? Ibland 
kanske man bara ska stanna 
upp och vänta in själen!

Helene Nork beskriver 
det så här: ”När man befin-
ner sig ute i naturen och tar 
sig tid till att bara vara där, 
så kan man – om man lyckas 
skjuta bort det som varit 
eller det som borde göras 
– få uppleva hur stilla och 
skönt det är att bara sitta där 
och titta på hur ljuset faller 

på ett blad eller hur en myra 
kämpar med ett barr, och det 
finns ett lugn i det. Detta är 
vad jag försöker återskapa i 
mina bilder. Jag hämtar ofta 
mina motiv i trädgården, 
eller så kan det vara ett hus 
jag ser utefter vägen, som 
blir till bilder av små hus i 
grönska som jag målar in i 
en lugn och stillsam omgiv-
ning, bilder jag skapar i 
stunden när jag sitter i min 
ateljé. Det är viktigt för mig 
att ha en ärlighet i mina 
bilder och att låta kreativi-
teten flöda fritt, det jag gör 
och förmedlar ska komma 
ifrån hjärtat.

Men det kan vara svårt 
ibland, för det innebär att 
jag själv måste vara i nuet 
när jag skapar, och det är 
inte alltid lätt vara det, för 
jag har ju också ”måsten”. 
Jag tycker att en bild ska 
hålla för att tittas på ofta 
och mycket, så jag arbetar 
på en bild ganska länge, för 
att få det djupet i bilden som 
behövs för det.”

Så Helene Nork upp-
manar oss, att man gärna 
ska ta sig tid till att titta på 

bilderna som hon målat. 
Och gärna ta sig tid till 
att komma tillbaka och se 
utställningen en gång till.

Dessutom får vi se 
några Helens handgjorda 
små minibyråer som hon 
tillverkat från grunden av 
papper och kartong. En liten 
bisyssla hon började med 
för ett år sedan som en ren 
avkoppling från sitt måleri.

❐❐❐

På söndag bjuder Helene 
Nork in till vernissage på 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
”Betraktelser - från där jag 
står” visas under perioden 3 
november-15 december.

Små minibyråer som Helene Nork tillverkat av papper och 
kartong.

Helene Norks betraktelser visas på Repslagarmuseet

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.


