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LÖRDAG 8 SEPTEMBER 2012

saker

1664: Holländarna överlåter Nya Amsterdam
till britterna, som byter namn på kolonin till
New York.

... som har
inträffat
på dagens
datum, den 1924: Aleksandra Kollontaj blir sovjetisk am8 septem- bassadör i Norge och därmed världens första
kvinnliga ambassadör.
ber.

1953: Sveriges första motorväg, som går mellan
Malmö och Lund, invigs av prins Bertil.

Ung företagare
föreläser om att
våga och vinna
stenungsund

26-åriga entreprenören
Therese Albrechtson
kommer till biblioteket
i Skärhamn för att
föreläsa om konsten att
våga och vinna.
Föreläsningen avslutar
företagarveckan i regi
av Tjörns kommun.
■■Hon

är ung
och företagsam och har
vunnit en rad
utmärkelser. På lördag
finns hon på
plats för att Therese Alge inspiration brechtson.
FoTo: FredriK
till att våga ta
PeTTerSSoN
steget och bli
egen företagare.
– Det finns många duktiga föreläsare, inspiratörer
och förebilder, både inom
det lokala och det nationella
näringslivet. Therese har utmärkt sig på många sätt, både nationellt och internationellt, som en ung och driven
företagare. I dag driver hon
fyra aktiebolag och hon har
under några år hävdat sig väl
i företagarsfären.

MorLANdA

Vi hoppas
att Therese
Albrechtson ska
fungera som en god
inspiratör inom
företagandet”
Helene evensen

Tillväxtverket arrangerar veckan tillsammans med
fem bibliotek i Sverige för
att lyfta företagsfrågor. En
vecka som har gått i entreprenörskapets tecken under
temat ”Bli verksam”.
– Vi riktar oss mot en bred
målgrupp och vill även gärna nå de unga, vi hoppas att
Therese Albrechtson ska
fungera som en god inspiratör inom företagandet för
alla som kommer och lyssnar. Det blir en lämplig avslutning på den här veckan,
säger Helene Evensen, näringslivsstrateg för Tjörns
kommun.
Föreläsningen med Therese Albrechtson, som startade sitt första företag redan
som 19-åring, börjar klockan 11 och pågår i två timmar.
Föranmälan till biblioteket
krävs.
AnnikA SAHLin OTTOSSOn

s.O.t videoart bakom arrangemang
3
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TISDAG 4 SEPTEMBER 2012

Tipsa oss?
redaktionen@lokaltidningensto.se

folk
& familj

saker

1563: Danskarna intar fästningen Älvsborg
... som har utanför Göteborg i Nordiska sjuårskriget.
inträffat
på dagens 1912: Den första olyckan i Londons tundatum, den nelbana inträffar. Två tåg på Piccadilly Line
4 septem- krockar och 22 människor skadas.
ber.
1956: Officiell start för de första svenska
tv-sändningarna.

dagens namn

Gisela är ett tyskt kvinnonamn och en kortform
av andra namn som börjar på Gisel- (exempelvis
Giseltrud). Bildat av ett gammalt tyskt ord gisil
med betydelsen ”skott”, ”telning”, ”ättling”, ”av
ädelt ursprung”, eller alternativt gisel – ”stråle”
(”den strålande”). I Sverige finns 2 633 kvinnor
som har förnamnet Gisela.

I tisdagens tidning skrev
vi om Bill Violas verk
som visas i Morlanda kyrka och
det seminarium som genomförs i helgen. Artikeln ger en
missvisande information om
vem som är arrangör av seminariet och initiativtagare till
Bill Violas verk visas i Morlanda kyrka
visning av samtida konst i kyrkan.
Rätt är att S.O.T Videoart står
bakom seminariet och kringarrangemangen. Detta sker i
samband med Nordiska akva- Lokaltidningen den
rellmuseets sommarutställning 4 september 2012.
”Vatten” med Bill Viola.

✔

Bill Viola spelade in ”The reflecting pool” i slutet av 70-talet. nu kommer verket, gjort med analog videoteknik, att visas i Morlanda kyrka.

morlanda

Den 7 och 8 september
blir det konstseminarium i STO-regionen.
Seminariet handlar
om konst i heliga rum
och medarrangörer är
kyrkan på Orust och i
Stenungsund.
Ett verk av Bill Viola
kommer att visas
i Morlanda kyrka.

■■Seminariet börjar alltså
på fredag i Stenungsunds
kapell. Ämnet är samtidskonsten i heliga rum. Arrangörer är bland annat de
tre kommunerna i regionen,
som i det här sammanhanget
förkortas SOT. Dessutom är
Akvarellmuseet med och gör
alltihop möjligt.
Fredagen fortsätter sedan

Det handlar ju om vatten
och det är ett utmärkt tillfälle att knyta an till det kristna
budskapet.”
Ingemar ekström

med en utflykt till skulpturutställningen i Pilane för att
avslutas med ett arrangemang i Morlanda kyrka. Lördagen tillbringas på Nordiska akvarellmuseet.
I Morlanda kyrka har
också ett verk av Bill Viola installerats. Verket heter ”The Reflecting Pool”
och kommer att projiceras
vid dopfunten. Verket gjordes för tre decennier sedan
med analog videoteknik.
I en lummig skog dyker Bill
Viola upp vid änden av en
pool. Han bestämmer sig för
att hoppa i men mitt i hoppet fryser bilden och krop-

pen blir hängande precis
ovanför vattenytan. Samtidigt fortsätter vattenytan att
röra på sig.
– Det handlar ju om vatten
och det är ett utmärkt tillfälle att knyta an till det kristna
budskapet, säger kyrkoherde Ingemar Ekström. Verket
kommer att finnas kvar i kyrkan till den 16 september.
Seminariet hålls under fredag och lördag och på söndag
är det dags för kyrkoherde
Ekström att hålla sin avskedspredikan i Hälleviksstrands
kyrka, innan han flyttar till sin
nya tjänst i Töreboda.
BEnGTåkE CarlSOn

FOTO: KIra PerOv

fakta

Bill Viola

■■Livets innersta mysterium
engagerar den amerikanske
konstnären Bill viola.
■■Han föddes 1951 i New York
och har i över 40 år utvecklat videon som konstform.
Han har skapat en mängd
oförglömliga konstverk där
intryck av rörliga bilder och
ljud samverkar med utställningsrummet.
■■Lyhörd för sina inre idéer
använder viola den senaste
tekniken som sitt verktyg
samtidigt som han hämtar
inspiration från såväl renässansens kompositioner som
zenbuddismens livsåskådning.
■■vatten och rörelse är
grundförutsättningar för
både liv och akvarellkonst.

Bill Violas
”The Messenger”
visas på
akvarellmuseet.

Födda på dagens datum
Carl Snoilsky, svensk greve, diplomat och skald. Ledamot av Svenska Akademien 1876, 1841.
Peter Sellers, brittisk skådespelare, 1925.
Patsy Cline, amerikansk countrysångare, 1932.
Hasse Aro, svensk programledare, 1957.
Anders Lundin, svensk tv-programledare, komiker och textförfattare, 1958.
Carola Häggkvist, svensk sångare, 1966.
Källa: Wikipedia

Hallå där …

grattis

… Åsa Andersson som i dag
gifter sig med Peter Bengtsson
i det kinesiska templet på Pilane.

Hur kom ni på det här?

– Det är lite roligt eftersom det är min pappa och
min blivande mans bror som har byggt upp templet.
Sedan rivs det nästa vecka innan det ska tillbaka till
Kina. Vi kom på idén för en månad sedan.
Det var snabba ryck!
– Vi skjuter från höften.
Hur träffades ni?
– På Stenungsbaden. En riktig klassiker. Det var jag
som tog initiativet. Det här var 20 år sedan.
Så länge, varför har ni väntat så länge med att
gifta er?
– Det har kommit saker emellan som barn, hus och
studier.
Hur många besökare blir det?
– Vi har 100 inbjudna.
Är det något som oroar er inför bröllopet?
– Det är vädret. Vi hoppas på fint väder. Sedan är
Peter stressad just nu eftersom han lagar mycket av
maten vi ska bjuda på.
Blir det traditionell bröllopsklädsel?
– Nix, jag kommer att ha en kort röd klänning.
Peter kommer nog att ha kostym. Det blir ett lite
annorlunda bröllop.
Och barnen ska vara med?
– Ja, vi har två barn, Theo som är nio och Ellen som
är sex.
Lycka till!
– Tack.
JOnAS JOHAnSSOn

Ett stort grattis
till prinsessan
Julia Bennebrant
på 1-årsdagen den
6 september. kramar från mormor,
morfar, moster
och morbror.

Grattis till vår
kära dotter Pia
Göransson som
fyller 54 år den 14
september. Pia är
vårt första barn.
kramar från mamma och pappa.

avlidna

Eiber Karlsson, Arödalsvägen, Ljungskile har avlidit i
en ålder av nära 87 år. Han
var född i Forshälla församling. Den bortgångne har
arbetat på Uddevallavarvet.
Närmast sörjande är barnen
Morgan och Ann-Louise
med familjer samt syskon.
Ebon Gustafsson, Ellös,
har avlidit i en ålder av 86
år. Hon var född i Rålanda,
Tegneby församling. Närmast sörjande är döttrarna
Agneta och Ann-Louise
med familjer samt syskon.
Gösta Johansson, Långelanda-Röra, Svanesund har
avlidit i en ålder av 64 år.
Han var född i Åker, Myckleby församling. Närmast
sörjande är makan Maivor, barnen Ulf med familj,
Martina och Cecilia.

!

så Firar du
familjeannons@lokaltidningensto.se
Postadress: Lokaltidningen Stenungsund Tjörn orust
Östra Köpmansg 18, 444 30 Stenungsund

Grattis lilla ida
på 4-årsdagen.
Många kramar
från mormor och
Björn .

Karin Larsson, Fundeskärr och Ellös har avlidit i
en ålder av 85 år. Hon var
född i Torps församling.
Närmast sörjande är döttrar, svärson och barnbarn
med familjer samt syster.

begravning
I Torps kyrka har hållits begravningsgudstjänst för Marianne Karlsson, Uddevalla.
Akten förrättades av komminister Tommy Magnusson.
Organist var kyrkomusiker
Hans Blomberg. Solist var
begr.entr. Ronny Gustavsson. Efter kremation kommer gravsättning att äga rum
på Torps kyrkogård. Förutom blommor märktes gåvor till Läkarmissionen och
Hjärtfonden. De anhörigas
tack framfördes av begr.entr.
Ronny Gustavsson. Efter akten hölls en minnesstund i
församlingshemmet.

ALLTID I DIN LOKALTIDNING

GRATIS GRATTIS!
Skriv ner din familjeannons här och
skicka in kupongen eller via mail till;
familjeannons@lokaltidningensto.se

Källa: Nordiska
akvarellmuseet

Grattis

Tack

Vigsel

Veckans ros

Fakta

Födda

Undanbedes

Kupongen skall vara oss tillhanda senast torsdag kl.10.00. vid införande lördag. Vid införande på tisdag senast fredag veckan innan införandet kl.10.00.
foto returneras endast om frankerat kuvert medföljer. Kan även hämtas på
vårt kontor inom fyra veckor.
Maila gärna till: familjeannons@lokaltidningensto.se

S.O.T Videoart

Förlovade

Uppvaktning

NamN

■■S.o.T introducerar samtida konst, som

regel i form av video, på nya platser utanför storstan och erbjuder en mötesplats
med lokal, nationell och internationell inriktning. Syftet är att utveckla en vital och
helst oumbärlig arena för återkommande
visningar av experimentell konst i regionen Lillemor
– ta reda på hur den kan förena människor Petersson.
och gripa in i samhället. S.o.T står för Stenungsund. orust. Tjörn.
■■S.o.T är ett initiativ av Lillemor Petersson, Ödsmål, i samarbete med ett flertal konstnärer och organisationer.

adress

max 20 ord plus bild.

TelefoN

Vi publicerar dina hälsningar i mån av plats.

skicka till: lokaltidningen stenungsund Tjörn orust,
Östra Köpmansgatan 18, 444 30 stenungsund

