
 
 BOHUSLÄNS MUSEUM har öppet
  
  Måndag    10–16
  Tisdag–torsdag    10–20
  Fredag–söndag   10–16 
 
        Fri entré. 

Tel 0522-65 65 02, 073-030 07 19
Lunchservering

 
Café med hembakt; våfflor, bullar, smörgåsar m.m.

 Fullständiga rättigheter  
Mat från Bohuslän med råvaror från lokala 

producenter. Vi använder gärna alternativodlade råvaror. 
Kaffet du dricker är KRAV-märkt, så även 

rapsoljan och mjölet vi bakar av m.m. 
Öppet 

mån 10–16, tis – tor 10 –19.30  fre–sön 10–16
 

Certifierade i Västsvensk Mersmak.

www.kajkant.se

Museibutiken 
Under november månad plockas ett vintrigt och 
julmysigt sortiment fram i butiken. Nya gardiner till jul? 
Vi ger 10 % rabatt på tyget Myggtjäll.

Nytrycket från vårt förlag, boken Sjömärken, erbjuder 
vi med 10 % rabatt. Lägg till påslakansetet Pater 
Noster där du också får 10 % rabatt så har du den 
perfekta julklappen till fritidsskepparen.  
 
Vi har nu två nya egna blandningar av ekologiskt te. 
Ett grönt samt ett rooibos. Vårt sortiment till hemmet 
och badet har utökats med många fina ekologiska 
produkter!
 
Välkommen till oss!

 

 
  BOHUSLÄNS MUSEUM, Museigatan 1, Box 403, 451 19 Uddevalla      Följ oss på 
  www.bohuslansmuseum.se 
  Telefon 0522-65 65 00   Telefax 0522-65 65 05    E-post: bohuslansmuseum@vgregion.se
              

NOVEMBER 2015

9 – 12 november 

30 år av solidaritet - internationell vecka för 
vetenskap och fred

Utställning med text och bild.

Aktiviteter på Bohusläns museum under dessa dagar:

Måndag 9 november 09.30 OBS! Tiden
Invigning av 30 år av solidaritet

Medverkande:
Ewy Gahnström inviger utställningen.

Bo Lundgren, socialchef och första verksamhetschefen 
för Uddevalla kommuns flyktingmottagning 1985.

Jan Gunnarsson, tidigare ordförande i socialnämnden, 
Uddevalla kommun.

Musik med Sarkawt, klarinett och Diler Namo, piano.
Fika.

Tisdag 10 november 17.00
Föreläsning med Marco Helles.

Torsdag 12 november 13.00 –16.00
Etableringens röda tråd, 

Uddevalla kommuns mottagande
Medverkande:

13.00 Kommunchef Peter Larsson inleder.
13.30 Kirsten Broogard, utvecklare, samhällsavdelningen, 

länsstyrelsen i Västra Götalands län.
14.00 Pia Strömsholm, chef arbetsmarknadsavdelningen,

 Uddevalla kommun.
14.10 Annette Nyman, Fyrbodals kommunalförbund.

14.50-16.00 Mottagningssamtal, Eva Nilsson.
Samhällsorientering - Fredrika Abrahamsson, Ghada Kahale

 och Mohammad Hussein.
Samhällsguider – Linnea Lindgren.

Sveriges minoriteter – Anna Partanen.
Projekt Exportfrämjande integration – Anders Brunberg.

Ensamkommande flyktingbarn – Heidi Rasmussen.

Under eftermiddagen kan man köpa mat från 
olika länder till självkostnadspris.
Arrangör: Mötesplats Tureborg.

Samarrangemang med Uddevalla kommun.

DAGBOK  OBS! där ej annat anges, fri entré!

Björnklor & Hasselnötter 
Arkeologi längs E6:an genom Bohuslän
– 8 november

Sommaren 2015 invigdes den sista delen av motor-
vägen genom Bohuslän. I samband med detta visar 
Bohusläns museum en utställning om arkeologin 
längs vägen.

En lång rad utgrävningar har gjorts under detta
jätteprojekt, som engagerat en hel generation 
arkeologer. För första gången har man kunnat sätta 
mer ljus på norra Bohuslän. Ett område som tidigare 
legat för avsides för att bli tillräckligt uppmärksam-
mat, så när som på de världsberömda 
hällristningarna i Tanum.  

Ingrid Bergman i Fjällbacka 
– 10 januari 2016

Ingrid Bergman och Lars Schmidt firar nyår 1966 på 
Dannholmen utanför Fjällbacka.
©  Foto: Curt Warås

Vår världsberömda skådespelerska Ingrid Bergman 
skulle blivit 100 år den 29 augusti i år. Hon tillbring-
ade många somrar med sin familj i sommarhuset 
på Dannholmen utanför Fjällbacka. Bohusläns 
museum hyllar Ingrid Bergman genom en utställ-
ning med bland annat privata bilder, plagg ur Ingrid 
Bergmans garderob och föremål från Dannholmen.

Expedition Röda Havet – 
ett 60-årsminne 
– 24 januari 2016

Dessa svenska sportdykarpionjärer var bland de 
första att dokumentera detta tropiska korallhavs 
fascinerande och till stora delar outforskade 
undervattensmiljö.
Utställningen är producerad i samarbete med 
Svensk Dykerihistorisk Förening.

1955 gav en grupp unga dykentusiaster sig iväg från 
Göteborg till Röda Havet för en drygt fem månader 
lång dyk- och filmexpedition. 

2 november måndag 
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano.  

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker
 Casablanca. Regissören Michael Curtiz 3-faldigt 
 Oscars-belönade film som brukar räknas som en av de  
 allra största klassikerna. 102 min.
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan. 

7 november lördag
12–16 No limit street art med workshop i breakdance
 Utställning av och med No limit.
14–16 Breakdance-workshop med Ruslan. 
 Samarrangemang med Uddevalla kommun och ABF.

21 november lördag
11.00 Att bryta upp och börja om. Berättelser ur 
 Släktband. Elisabeth Renström, en av programmet  
 Släktbands producenter, presenterar några av de   
 emigrantöden som berättats om i radioprogrammet  
 genom åren.  
 Entré 40:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Bohusläns Föreningsarkiv.

13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka
 Lasse Lundberg, Fjällbackaprofil, författare och nära vän  
 till Ingrid Bergman, berättar utifrån utställningens bilder och  
 föremål. Entré 60:-, förbokning på tel 0522-65 65 01.  

Och vad är frågan?  
And what is the question?
– 15 november

Vad innebär det att stå inför en händelse som vi inte 
förstår eller kan hantera, när vi fylls av förundran, 
osäkerhet och ambivalens, av moraliska, ideologis-
ka och existentiella frågeställningar? Vilken är den 
fråga på vilken en sådan situation är ett svar?  
I utställningens centrum hänger en stor trärelief som 
föreställer abstraherade räknetecken, en utsmyck-
ning för en bank i Uddevalla, nu i museisamlingen. 
I en video opererar en kirurg en mekanisk panda. I 
en annan video misslyckas en kvinna med att tala 
i tungor. På en vägghylla sitter en uppstoppad apa 
som dog av att äta lokalt tillverkade svaveltänd-
stickor. Några åror som följde med på en flykt över 
Östersjön, målade i regnbågsfärger, står lutade mot 
en vägg och en serie fotografier avbildar förbrukad 
ammunition. Med mera. 
Och vad är frågan? består av verk av samtida konst-
närer och föremål ur museets samling.

Medverkande konstnärer är Marie Andersson, 
Mats Bergquist, Kurt Dejmo, Carl Johan Erikson, 
Enno Hallek, Tove Kjellmark, Deimantas 
Narkevičius, Walid Raad, Anna Sandgren. 
Curator: Andreas Gedin.

Spökenas tid
– 7 februari 2016
Berättelser med penna och pensel av den 
bohuslänske folklivsmålaren C G Bernhardson.

I år det 100 år sedan Carl Gustaf Bernhardson föddes. 
Bohusläns museum gör därför en utställning till hans 
ära och visar målningar med tema spökerier.
Många av C G Bernhardsons målningar handlar om 
gammalt skrock.
Nästan alla människor var vidskepliga förr, särskilt 
som här vid kusten, där man levde av havet med alla 
risker det innebar. Människor som drunknat kunde 
förvandlas till gastar som stökade runt och skrämdes. 
Man måste veta hur man skulle hålla sig väl med - 
eller skydda sig emot - de olika varelser som 
befolkade världen.
I allt man gjorde gällde det att hålla oturen borta och 
istället locka till sig den goda turen.
Det fanns en massa regler för det. Besvärjelser att 
mumla...
Är all vidskepelse borta idag i vår upplysta tid?

Bild: Spöket blockerar vägen för kyrkfolket. 
Spöket reder sig bra trots folkets besvärjelser.
Målning av CG Bernhardson

18 november onsdag
12.30 Dinglarens väg – Vorsnos drom (vår väg)
 Presentation av en nyutkommen bok om resande--  
 folkets historia och några resandes livsberättelser.
 Jimmy Karlsen Lövberg från Uddevalla, en av för-
 fattarna och Ann Hellman, författare och en av bokens  
 redaktörer, berättar om boken; idén bakom, hur den 
 kommit till, vilka som medverkat mm.
 Boken innehåller texter av personer som definierar sig  
 som resande eller som har kopplingar till resandefolket,  
 den största av fem undergrupper inom den nationella  
 minoriteten romer. Ungefär trettio personer har hjälpt  
 till med boken. Tjugofem av dem tillhör resandefolket.  
 Samarrangemang med Sensus.

Lördag 28 nov kl 10 - 16 & söndag 29 nov kl 10 - 15
Västlapparna ställer ut alster i lappteknik

29 november söndag
13.00 Jag är Ingrid.
 Vi visar Stig Björkmans dokumentärfilm som är ett person- 
 ligt och fängslande porträtt av Ingrid Bergman. 
 Entré 80:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01. 

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Svenskjävel
 Falköpingsfödde Aftonbladet-krönikörens regidebut på  
 bioduken blev mycket väl mottagen av den svenska 
 kritiken. Regi: Ronnie Sandahl, 97 min, Sverige 2014.
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

4 november onsdag 
13.00 Arkeologen berättar: Strandhak för 8000 år sedan
 Arkeolog Niklas Ytterberg berättar i utställningen 
 Björnklor & Hasselnötter.

10 november tisdag
12.30 Pianomusik från 1800-talet
 Thomas Görling framför stycken av Chopin och 
 Debussy samt svensk romantik.

13.00 Och vad är frågan? 
 Vi visar utställningen som består av verk av samtida  
 konstnärer och föremål ur museets samlingar.

18.00 Självmordsprevention – bedömning och
 behandling. Emina Music, överläkare vid psykiatris- 
 ka kliniken, NU-sjukvården och doktorand vid Umeå  
 universitet, institutionen för klinisk vetenskap.
 – Fakta om självmord, myter och tabun.
 – Att våga tala om självmord.
 – Bemötande av självmordsnära personer.
 – Riskfaktorer – vad bör vi vara uppmärksamma på?
 – Skyddande faktoror.
 – Syftet med självmordriksbedömning – varför behövs  
 den och när ska den utföras?
 Samarrangemang med Forskning och utvecklings-
 enheten (FoU), NU-sjukvården. 

12 november torsdag
18.00 Nationalspråksidén mellan rasism och demo- 
 krati. Om svensk språkpolitik i globaliseringstider.
 Olle Josephson, professor i nordiska språk vid 
 Stockholms universitet. Entré: Fritt för medlemmar i
 Uddevalla Humanistiska förbund, övriga 50:-.
 Entré och medlemskort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska
 förbund.

13 november fredag
10–15 Seniormässa
 Utställare från offentlig sektor, föreningsliv, studieförbund  
 och näringsliv kopplade till ett gott liv som senior.
 Underhållning med musik, dans, film, modevisning etc.
 Föreläsningar och PRO-vetartävling.
 Hälsoteam, fika och trevligt vimmel.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun Hälsopolitiska  
 rådet och Äldresäkerhetsgruppen.

14 november lördag 
10–14 Föräldramässa
 För dig som är förälder till barn, ungdomar eller unga 
 vuxna – ta chansen att träffa ett stort urval verksam- 
 heter, föreningar, organisationer och andra grupper i  
 Uddevalla som arbetar för att ge dig information, tips och  
 stöd i din föräldraroll.

 Utställare: Kommunala verksamheter: drogförebyggare,  
 fältsekreterare, personligt ombud, öppna förskolan, stads- 
 biblioteket, föräldrarådgivningen,  astma & allergiföre-
 ningen i Uddevalla, polisen, ungdomsmottagningen samt  
 studieförbund.

 Lasse Mattila bjuder på en föreläsning om föräldraskap.
 Joxelina sjunger och trollar för barnen.

 Aktiviteter för barn - sång, musik, dans.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar klassiker
 Rom öppen stad Filmen är en italiensk neorealistisk  
 dramafilm i regi av Roberto Rosselini. Filmen tilldelades  
 Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes 1946.
 105 min. Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

18.00 Benbrott och ryggont kan bero på benskörhet
 Förebyggande av frakturer. Mattias Lorentzon, 
 professor i geriatrik vid Sahlgrenska Akademin.
 Information om den framtida osteoporosvården i 
 Fyrbodal. Vi bjuder på kaffe!
 Samarrangemang med Riksföreningen Osteoporotiker.
 ROP, i Västtra Götaland.

1 november söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Selma
 Selma är staden i Alabama i USA, där den svarte 
 medborgarrättskämpen Martin Luther King 1965 valde  
 att föra kampen för allmän rösträtt även för svarta.   
 Filmen är en oerhört suggestiv, magnifik skildring av hur  
 rösträttsmarscherna gick till för 50 år sedan. 
 Regi: Ava DuVernay, 128 min, USA   
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

22 november söndag
14.00  Skriv och läs poesi
 Tony ”Poeta” Andreasson är en man som skriver dikter.  
 Han framför här sina egna dikter i hopp om att beröra och  
 inspirera fler att börja skriva och läsa poesi. 

16.00 Ziggazing – ett musikäventyr för barn 1-5 år.  
 Var med och sväng loss när vi bubblar, trollar, kvackar  
 som ankor och flaxflyger ända till Draken Pyrs grotta!  
 Föreställning med Ensemble Yria.
 Fribiljetter kan hämtas i museets reception från 5 nov. 
 Samarrangemang med  Uddevalla kommun.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar 
 Hemkomsten. Yimou räknas som den främste kinesis- 
 ke filmregissören i femte generationens filmare med filmer
  som t ex ”Det röda fältet”, ”Den röda lyktan”, ”Vikarien”,  
 ”Flying Daggers”. Nu med ännu en film om kulturre -
 volutionens år under 1960- och 70-talen under Mao  
 Zedong. Som ung tvingades Yimou själv som miljoner 
 andra ut på landet för tvångsarbete. Svält, avrättning- 
 ar, massdöd. Den här berättelsen är inte en uppgörel- 
 se med det förgångna. Den rör sig runt familjen, om för-
 soning. Genomtänkt i minsta detalj, mycket vackert bild- 
 satt. Fenomenala rollgestaltningar. En kärleksfilm.
 109 min. Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan. 

24 november tisdag
18.00 Frestelser i juletid. Gun Jarnedal och Kerstin   
 Thuresson berättar om julens mat och traditioner. 
 VI bjuder på fika. Samarrangemang med Berättargruppen  
 3:e Vingen, Studieförbundet Vuxenskolan och Bohusläns  
 Hembygdsförbund.

19.00 Dinkytown. Artister och poeter på estraden, oförstärkt
 i en trivsam miljö. Samarrangemang med Studiefrämjan- 
 det, KulturUngdom och Kultur och fritid Uddevalla 
 kommun.

26 november torsdag
18.00 Insikt - en musikalisk resa om NPF (Neuropsykia- 
 triska funktionsnedsättningar). En lättillgänglig betraktelse  
 från ett liv med NPF. Reflektioner, anekdoter och illustre- 
 rande sånger om livet med NPF på gott och ont.
 Föreställning med Eric Donell.
 Eric Donell är föreläsare, musiker och skådespelare, bland  
 annat från TV-serierna Jörgen och Vänner och Fiender.
 Entré: 100:-, medlemmar i Attention fri entré. 
 Alla behöver biljett, boka på 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Attention Uddevalla med omnejd.

18.00 Orust Dragspelsklubb – kvällskonsert

Midvinterfest – den stora julresan 
28 november – 6 januari 2016 
Den årliga försäljningsutställningen för slöjd 
och konsthantverk.

Stenkammargravar
25 november – 28 februari 2016

Bohusläns museum har nyligen gjort en kartering av 
västkustens unika stenkammargravar. De är spår av 
den första jordbrukarkulturen och våra äldsta monu-
ment. Du kan se dem än idag, efter mer än 5000 år! 
I den här utställningen får du ögonblicksbilder från 
en arkeologisk upptäcktsresa, lära dig mer om stenål-
dersmonument och hur vi arkeologer jobbar.

Syftet med Midvinterfest är att visa ett brett utbud av 
hållbar, lokalt tillverkad slöjd och konsthantverk och 
samtidigt få besökaren att upptäcka kvaliteten och 
personligheten i det handgjorda. 
Den är också en kanal för utställarna att synas och 
sälja sina produkter på.
Utställningens formgivning, föremål från museets 
magasin och slöjden speglar juletidens hektiska 
familjeresande.
I samarbete med Slöjd i Väst och slöjdare från länet.

3 november tisdag
13.00 Ingrid Bergman i Fjällbacka. Utställningsantikvarie  
 Sofie Henryson Rudvall visar utställningen.

13.00 Spökenas tid. Museipedagog Elisabeth Corsander
 visar utställningen. 
 
17.00 Broderiträff: Monogram och höstens tema
 Vi fortsätter arbetet med monogrammen och hösttemat  
 Tänkespråk. Tag med syskrin. Samarrangemang med  
 Täcklebo broderiakademi och Studiefrämjandet.

18.30 Drottning Margareta – kvinnan som enade 
 Norden. Christian Persson, historiker och författare,   
 berättar. Samarrangemang med Föreningen Norden.

18.30 Ingen vill diskriminera - många gör det!
 Om hur man stoppar diskriminering av personer med 
 psykisk ohälsa! Johanna Wester, projektledare för 
 ”Din rätt”: Tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk
  ohälsa, antingen som själverfaren eller anhörig. 
 Det är därmed något som angår var och en av oss. 
 Tyvärr gäller det även diskriminering. 
 Entré: Fritt men föranmälan till Sensus krävs, anmäl på tel
  0522-998 63 eller hemsida: http://sensus.se/Evenemang/
 ingen-vill-diskriminera---manga-gor-det-968516
 Samarrangemang med Sensus.

8 november söndag
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Timbuktu  
 Staden Timbuktu i den västafrikanska staten Mali har 
 intagits av islamistiska, fundamentalistiska jihadkrigare.  
 All musik och dans har förbjudits, liksom att spela fotboll.  
 Kvinnor måste förutom slöja också bära handskar. Så
  börjar denna filmiskt mycket vackra men grymma   
 skildring av förhållanden som råder i många islamska  
 länder idag. Regi: Abderrahmane Sissako, 100 min,  
 Mauretanien/Frankrike. 
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

18.30 Benders i Uddevalla – utveckling och mål-
 sättning. Företaget Benders startade 1960 i Edsvära,  
 Västergötland med tillverkning av takpannor. Idag är  
 man en modern koncern som tillverkar ett stort antal  
 produkter inom bygg och infrastruktur.
 I slutet av 2013 etablerade sig Benders i Uddevalla och  
 företaget växer med anläggningar och försäljningsbolag  
 över hela Europa. 
 Hur ser Benders nationella och internationella framtid ut  
 och hur ser framtiden i Uddevalla ut?
 Representanter från företagsledningen berättar om  
 utveckling och målsättning.
 Samarrangemang med Uddevalla Varvs- och industri-
 historiska förening.

11 november onsdag
18.30 En fristad på jorden – om Sveriges historia  
 som flyktingmottagande land.
 Christian Persson, historiker och författare, berättar.
 Samarrangemang med Götiska förbundet.

11-14 Arkivens dag
 Öppet hus i museets arkiv och bibliotek samt i Bohusläns  
 föreningsarkiv. Aktiviteter med bl a tipspromenad.
 Samarrangemang med Bohusläns Föreningsarkiv.

16.00 Man must sing
 Ett möte mellan Tranströmers texter och Mozarts musik.  
 Tre sångare; Nina Ewald, Amanda Flodin och Karl-Peter  
 Eriksson, tillsammans med pianisten Maria Ingemarsson  
 Berg. Entré: ord 250:-, medlemmar i Collegium musicum  
 eller Uddevalla Humanistiska förbund 150:-, ungdom 50:-. 
 Biljetter i museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska förbund
 och Collegium musicum.

15 november söndag
13.00 Casablanca.  Filmklassikern från 1942 med Ingrid  
 Bergman och Humphrey Bogart i huvudrollerna. 
 Entré 40:-, biljetter i museets reception, 0522-65 65 01
16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar Leviathan 
 Leviathan har efter Jobs bok i Bibeln och dess urtids- 
 monster från havet blivit ett begrepp för ondskan.   
 För filmens lille man, mekanikern Kolja, hans son och  
 unga fiskrensande fru, står den ryska statens alla 
 korrumperade maktpersoner i det lilla kustsamhället vid  
 Barents hav, för onda planer att ta ifrån familjen deras  
 enkla hus vid stranden. 
 Regi: Andrej Zvjagintsev, 140 min, Ryssland 2014.  
 Medlems- och entrékort löses vid dörren.
 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

Sveriges Radio 90 år
Med bilder och föremål berättas om 

radions utveckling i Sverige.
16 – 27 november 

Samarrangemang med P4 Sveriges Radio Väst

16 november måndag 
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano.  

17 november tisdag
13.00 Spökenas tid. Museipedagog Elisabeth Corsander
 visar utställningen.

18.00 Att leva med olika diagnoser...
 Att leva med olika diagnoser, innebär såklart svårig-
 heter, MEN också lättheter. Lena Brolin lever i en   
 familj där alla har olika diagnoser.  Entré: 50:-, biljetter i  
 museets reception, 0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan  
 och FyrNA - Fyrbodals Nätverk för Anhörigstöd.

19 november torsdag
18.00 Café Planet – en mötesplats för hållbarhetsfrågor
 Fjärrvärme = klimatsmart energi
 Carina Bergsten från Uddevalla Energi berättar om
 fjärrvärmens miljövinster. Vi bjuder på fika.
 Samarrangemang med Studiefrämjandet, Uddevalla  
 kommun och Naturskyddsföreningen.

18.00 Kvällskonsert med Munkedals Dragspelsklubb
19.00 Är freden möjlig? En föreläsningskonsert om 
 FN-chefen, fredsmäklaren och mystikern Dag 
 Hammarskjölds liv och budskap. Lars Widell, pastor  
 och musiker. Entré 100:- som går oavkortat till
 Rotarys internationella hjälparbete. Betalas i dörren. 

Möten med minnen
Visning i våra utställningar för personer med 

demensdiagnos tillsammans
 med anhöriga och följeslagare.

. 
Måndagarna 23 nov, 7 dec och 14 dec, 

samtliga tillfällen kl 14.00.

Utan kostnad men föranmälan krävs.
Anmäl till elisabeth.corsander@vgregion.se, 0522-65 65 31 

eller till ingrid.uhlman@vgregion.se, 0522-65 65 21 
senast fredag veckan innan.

25 november onsdag
10–15 LSS-mässan (Lära-Skapa-Samverka)
 Mässan riktar sig till personer med funktionsnedsättning,  
 anhöriga samt övriga som är berörda och intresserade av  
 LSS. Årets tema är ”Får jag lov” – om självbestämmande.
 Samarrangemang med Uddevalla kommun, Socialtjänsten  
 – avdelningen för stöd och service.

12.30 Stenkammargravar. Invigning av utställningen.
 Arkeolog Niklas Ytterberg.

18.30 Berättarafton. 
 Vi tittar på gamla Uddevallabilder och minns. 
 Samarrangemang med Uddevalla hembygdsförening.

28 november lördag 
11–15 Farfarshistorier från Ösö. Janne Magnarsson,
 musiker och författare, har skrivit barndoms-
 berättelser från Grundsund, närmare bestämt från   
 kvarteret Hajen på Ösö. Idag finns han hos oss för
 att sälja och signera sin bok.

11–15 Kattens dag. Hembakt, hantverk, julkort, kalendrar, 
 gåvobrev och mycket mer finns till försäljning.
 Passa på att fynda julklappar till familj och vänner och gör  
 en god gärning samtidigt.
 Alla intäkter går oavkortat till att hjälpa hemlösa katter.
 Samarrangemang med Djurskyddet Bohuslän.

12.00 Midvinterfest - invigning av den årliga försälj- 
 ningsutställningen för slöjd och konsthantverk
 Lars Nordström, vice ordförande i Västra Götalandsregio- 
 nens kulturnämnd, inviger utställningen, tillsammans med 
 Jan Uddén, biolog på Bohusläns museum och radioprofil.

14.00 Mellan Ranrike och Rapa Nui (Påskön) – en resa i  
 stenarnas arkiv. En resa i ord och bild genom ”stenarnas  
 arkiv” i Ranrikes, Rapa Nuis och antikens bildvärldar. 
 Föredrag av Ivan D Kamiyasu från Ivans Smedja och en  
 av slöjdarna på årets Midvinterfest.

30 november måndag 
12.30 Lunchkonsert – Kurt Wiklander, piano  


