
VECKA 44         NUMMER 40|28

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

NÖDINGE FÖRSAMLING
Öppen kyrka i Allhelgona 

Fredag 31 oktober kl 12-17 i Surte gravkapell och Nödinge kyrka.  
Välkommen in och sitt ner. Drick en kopp kaffe och tänd ett ljus.

Undervattensfotograf Seppo Rapinoja visar bilder från Röda havet.  
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

Minnesgudstjänst i allhelgonatid.  
Ljuständning, sång och musik. Åke  
Andreasson, Anki Grosshög och Sören 
Renulf, sång.

Gemensam gudstjänst med ljuständning,  
Per Kjellberg, Åke Andreasson, Leif Karlsson 
m fl. Arr: Bohus pingstkyrka, Nödinge  
församling,  Surte missionskyrka.

ÄLVÄNGEN. Söndag den 2 
november är det dubbelver-
nissage på Repslagarmuseet. I 
stora hallen visas utställningen 
”Ormar växer inte på träd” av 
Sandra Drew Hernvall och i 
lilla utställningshallen ”Nystan” 
av Gun Jansson.

 I Ormar växer inte på träd 
använder Sandra ovanliga och 
spännande material, bland annat 
rester av hennes egna husdjur det 
vill säga ormar. 

Sandra föddes i Michigan 
USA på 50-talet, men kärle-
ken tog henne till Sverige och 
Västerlanda, dit hon kom på 
80-talet. Både hennes pappa och 
farfar målade, så konsten har 
hon i blodet och det har även 
gått vidare, en son är arkitekt 
i Göteborg och en annan är 
tatuerare.

När hon var ung och gick i 
skolan ägnade sig Sandra mest åt 
keramik. Måla började hon göra 
efter en femårig vistelse i Belgien 
där hon gick på konstskola och 
diverse konstkurser. Hon lärde 
sig där bland annat akvarelltek-
niken. Sedan dess har hon målat. 
Men det är först under de senaste 
femton åren som hon på allvar 
ägnat sig åt sitt stora intresse. 
Hon har ställ ut på ett fl ertal 
ställen i Göteborg och i Lilla 
Edet, men även haft utställningar 
i Belgien.

Idag målar hon mest i akryl. 
I akrylen tycker hon att det är 
lättare att fantisera och hon 
kan måla med stora penseldrag. 

Men Sandra blandar gärna in 
annorlunda material som sand, 
sågspån, rispapper och ömsat 
ormskinn för att det ger så fi n 
textur och mönster i färgen.

Sandra har alltid gillat ormar 
och av en tillfällighet blev hon 
ägare till Lucy – en kungsboa. 
Det var en arbetskamrats son 
som inte längre kunde ha kvar 
Lucy. Lucy som visade sig vara 
en han, bodde med Sandra i elva 
år. För ett år sedan gick han bort.

Ormskinnet från Lucy an-
vänder hon i målningarna. Hon 
tycker ormskinnet är så fi nt och 
ger en spännande struktur. En 
boa ömsar skinn ofta så hon har 
inte haft problem med att få tag 
i material och även om Lucy 
är borta så har hon fortfarande 
material för fl era år.

Utställningen visar både för-
ställande och abstrakt konst och 
en hel del träd.  Sandra är fasci-
nerad av träd med dess varieran-
de formspråk och trädstammarna 
kan vara av just ormskinn. 
Tavlorna är vackra och spännan-
de och alla som inte har extrem 
ormfobi kan njuta av hennes 
ovanliga verk. För speciellt 
otäcka är de inte, men de ger 
tavlorna en reptil utstrålning.

Nystan i lilla utställnings-
hallen är motsatsen till Sandras 
utställning. Gun Jansson är inte 
konstutbildad utan har bara 
glädjen till handarbetet. Vad kan 
man inte göra av ett nystan är 
hennes måtto.

Gun Jansson representerar 
det som tusentals 
kvinnor har ägnat sig 
genom hundratals 
år – handarbete, dels 
av tvång men även 
glädjen att kunna 
skapa med sina egna 
händer. Från början 
var det en nödvän-
dighet att kunna 
väva, sticka, sy famil-

jens kläder, lakan, täcken. Men 
ofta gjorde kvinnorna de nödvän-
diga plaggen och hemtextilerna 
vackra med utsmyckningar bara 
för glädjen i skapandet.

Gun själv har handarbetat så 
länge hon själv kan minnas. Även 
hon fi ck lära det av sin mamma. 
Redan innan hon började skolan 
kunde hon alla grunder. Hon har 
stickat, virkat och sytt och vävt. 
Innan barnen kom sydde hon 
nästan alla sina egna kläder, som 
sedan blev kläder till barnen, 
vänner och bekanta.  Hon har 
aldrig helt försörjt sig på sitt 
handarbete men det har gett en 
del extrainkomster. Gun har haft 
en del privata kunder och under 
större delen av 70- och 80 tal 
stickade och virkade hon upp 

modeller åt företag i Göteborg. 
Modellerna ställdes sedan ut i 
små handarbetsaffärer för att 
inspirera andra kvinnor.

Förutom att tillverka det nyt-
tiga far ofta Gun  ut i fantasin och 
virkar och stickar små onödiga 
saker som kalorisnåla läckra bak-
elser eller varför inte ett luciatåg? 
När barnen var små virkade hon 
en helt eldsäker luciakrona. Nya 
tekniker och idéer anammar hon 
snabbt och utvecklar vidare.

Detta är Guns första utställ-
ning och hon kommer att visa 
en del äldre privata föremål men 
också mycket nytillverkat. Hon 
hoppas med denna utställning in-
spirera andra och visa det lekfulla 
och glädjen i skapandet . Ja, vad 
kan man inte göra av ett nystan?

Dubbla utställningar på Repslagarmuseet

Söndagen den 2 november är det dubbelvernissage på Repslagarmuseet 
i Älvängen. ”Ormar växer inte på träd” av Sandra Drew Hernvall invigs…

…liksom ”Nystan” av Gun Jansson.
www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka och kapell är öppna 
torsdag till lördag 10.00–19.00.
Välkommen in i kyrkan för att tända 
ljus, dricka kaffe, samtala eller bara 
värma dig.
Kapellet är öppet för stilla andakt.

Gudstjänster
Musikandakter
Starkärrs kyrka
1 november 16.00
Kilanda kyrka
1 november 18.00

Minnes- och musikgudstjänst
Starkärrs kyrka
2 november 16.00

ÖPPET HUS I 
ALLHELGONA

Mats Sandberg
Begravningar

”Måste en vacker 
begravning vara dyr?”
Vi gör alltid varje begravning till ett värdigt och vackert minne 
med de förutsättningar som fi nns. Välkommen till oss med frågor 
eller om du vill planera ditt eget Livsarkiv eller testamente.
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ALLA HELGONS DAG

Alla helgons dag 1 november
Kl 10.00 S:t Peder Mässa – Mika Auvinen

Kl 12.00 Hålanda Gudstjänst Mika 
Auvinen, Felicia Dahlbäck – fiol

Söndagen efter Alla  
helgons dag 2 november

Kl 16.00 Ale-Skövde Minnesgudstjänst 
Ida Olenius, Lödöse kyrkokör,  

Marie Lindqvist - flöjt
Kl 18.00 Skepplanda Minnesgudstjänst 

Ida Olenius, Skepplanda Kyrkokör,  
Mats Lindberg - cello

Vi håller våra kyrkor öppna fredagen  
den 31 oktober. Det är kaffeservering, 

plats för bön och stillhet.

S:t Peder, Ale-Skövde 

och Tunge kyrkor

Kl 12-17
Skepplanda och 

Hålanda kyrkor

Kl 11-14 Skepplanda Pastorat

KYRKOFULLMÄKTIGE
sammanträder

Onsdag 12 nov
klockan 19.00

Plats Ale-Skövde församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Lennart Dahl
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

SAMMANTRÄDE 
tisdagen den 4 nov kl 19.00  

i Surte församlingshem.


