Aktuellt
Aktuelltfrån
frånkommunen
kommunen

Temanummer
Det är många som på olika sätt arbetar ideellt för att bidra till det goda livet. Eldsjälar finns inom många olika
områden. Denna gång lyfter vi fram en del av allt som händer för att hylla dig som arbetar ideellt och ger så
mycket glädje till andra. Vi vill även inspirera dig som som funderar på att engagera dig ideellt.

Kulturhuset Kajutan
Vid Hamntorget i Henån, med utsikt över
havet, ligger Kulturhuset Kajutan. Under
året erbjuder vi i samverkan med det fantastiska föreningslivet runt 200 evenemang. Vi
hoppas att det finns något för alla. Kulturprogrammet finns på sidan 7.

Träffpunkt Orust, tema Visioner om Orust
Onsdag den 14 september, klockan 18:00-20:00 Kulturhuset Kajutan, Henån.

Ledamöter från Framtidsgruppen och deltagare från Spelet om Orust kommer att närvara. Välkommen
att ta del av det pågående processarbetet och ta chansen att göra ett eget inspel under kvällen.

Orustkommunikén

Nr. 6 september 2016

Tillsammans skapar vi det goda livet
Orustkommunikén har givits ut sedan mitten av 1990-talet och för första gången sedan slutet av 90-talet kommer
den nu i ett temanummer med fler sidor. Anledningen är bland annat att nå alla hushåll med kulturprogrammet på
Kulturhuset Kajutan.

Under planeringen föddes idén att presentera lite av det fantastiska arbete som görs av frivilliga och av föreningar.
Vi vill uppmärksamma hur mycket du som eldsjäl betyder för vår kommun. Det kan handla om allt från kultur och
idrott till att ta emot nyanlända eller hjälpa en medmänniska. Det är vi tillsammans, föreningar, företag, kommun och
enskilda medborgare som bidrar till allt vi kan ta del av och som gör vår kommun attraktiv. Här följer några exempel
av allt som sker runt om i vår kommun. Det finns runt 150 kultur- och fritidsföreningar och några anordnar stora
och populära tävlingar som Nordiska Mästerskap i Jetski, cykeltävlingar i Svanesund, Orust Tvärs terränglopp, DM
i orientering och Wet Rock Race mellan Gullholmen och Käringön. Ideella insatser ger mervärde på många sätt, till
exempel har välgörenhetstävlingen Wet Rock Race donerat runt en halv miljon kronor till andra ideella föreningar,
bland annat till Sjöräddningen på Käringön. Många företag ställer upp med resurser eller sponsring så att arrangemang kan genomföras. Tillsammans med föreningslivet erbjuds varje sommar elever i årskurs 5 ett breddläger för
att upptäcka nya fritidsintressen. Simskola och fina badplatser är andra viktiga inslag och i år var det 1 300 som tog
simborgarmärket på Simborgarmärkets dag. Är du nyfiken på vilka föreningar som finns hittar du det på vår hemsida.
Jan Eriksson kommunchef

Folkhälsopris

Orust kulturpris

Nu är det dags att lämna förslag till

Det är också dags att skicka ditt in

årets Folkhälsopristagare. Du läm-

förslag till årets Kulturpristagare.

nar ditt förslag till pristagare med

Du kan lämna förslag till och med

motivering senast den 1 oktober

den 14 oktober 2016.

Sammanträden
Öppna för allmänheten. Tid, plats
och kallelse publiceras på www.
orust.se

2016.

Priset är på 10 000 kronor och
Folkhälsopriset är på 6 000 kronor

kan ges till en enskild person,

och delas ut av Folkhälsorådet. Du

flera personer gemensamt samt

kan använda webbformuläret som

till en förening eller sammanslut-

finns på www.orust.se eller hämta

ning. Orusts kulturpris delas ut

en blankett i vår reception.

för insatser inom litteratur, konst,
hembygdsvård, forskning, musik,

Folkhälsopriset delas ut till enskild

teater, folkbildning eller annan

person eller personer, till förening

kulturell verksamhet. Endast de

eller annan sammanslutning, som i

kandidater som föreslås nomineras

ett brett perspektiv påverkar män-

till årets kulturpristagare. Ingen kan

niskors hälsa i en positiv riktning.

få kulturpriset två gånger.

Kommunfullmäktige
15 september är inställt
Kommunstyrelsen
28 september
Miljö- och byggnadsnämnden
22 september
Kommunfullmäktige
13 oktober

Priset ska vara en uppmuntran och
stimulera till fortsatta arbeten inom

Du kan använda webbformuläret

folkhälsoområdet. Folkhälsopriset

på www.orust.se eller skriva brev till

Prenumerera på nyheter från
Orust kommun

delas ut på ett av kommunfullmäk-

Förvaltningsområde

Vill du få våra nyheter till din e-

tiges sammanträden.

samhällsutveckling

post? Vi erbjuder flera olika typer av

Orust kommun

prenumerationer. Du hittar alla på

473 80 Henån

länken Självservice - Prenumera på
första sidan på www.orust.se.

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
kommunstyrelseförvaltningen telefon 0304-33 41 98
epost: ronny.svensson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Samverkan för utveckling av Henåns centrum
Det är ett nära samarbete mellan kommunen och företagarföreningen i Henån när det gäller Henåns torg. Den 2 juli
invigdes Henånparken, en grönyta med boulebanor, beachvolleyplan, parkbänkar med mera.

Tack vare intäkter från Henåns företagarförenings årliga Henånkalas och sponsorer så har en lekplats och Henånparken
skapats i centrala Henån. Det är en start på ett omfattande arbete för att förnya Henåns centrum och de förändringar som
görs nu är en lösning som gäller fram till en ny detaljplan antagits. Den nya detaljplanen ska visa hur ett levande centrum
med handel, bostäder och grönområden ska uppnås och kommer att tas fram i nära samverkan med invånare och näringsliv.
I höst kommer kommunfullmäktige att fatta beslut att säkra Henån mot översvämning samt att påbörja arbetet med en
ny detaljplan för centrum. Ett första beslut har redan tagits för att säkra östra hamnen mot översvämning och att en ny pir
ska byggas. Projektering för detta har börjat och arbetet inleds 2017. När alla beslut är tagna i höst startar processen med
att arbeta fram och förankra den nya detaljplanen. Detta arbete beräknas pågå i cirka två år och någon gång 2019-2020
startar själva arbetet med att bygga det nya Henåns centrum.

Kommunalråd Kerstin Gadde och Marie Andersson, ordförande i Henåns företagarförening inviger Henånparken.

Strandstädarkarta
Varje år flyter flera hundra ton skräp i land längs Bohuskusten. Gemensamma och frivilliga krafter krävs för att städa
och röja. Det är inte bara en fråga för oss människor – det handlar om att förbättra miljön för alla varelser som lever i
vattnet samt fåglar och djur som håller till längs kusten.

För att underlätta arbetet finns Strandstädarkartan på www.renkust.se. Det är ett samarbete mellan 10 av Bohusläns kommuner samt Göteborgs stad. På Strandstädarkartan fyller du i ett formulär där du kan beskriva var du har städat eller var
det behöver städas. Det är endast marint ilandflutet skräp som vi hämtar. Städning kring sjöbodar, kommunala badplatser
och hamnar ombesörjs inte.
- Kartan läser vi av kontinuerligt. Vi kan inte garantera att hämtning och eventuell städning sker snabbt, men det viktiga
är att du rapporterar in så vi också kan bli bättre på att kartlägga hur det ser ut och vilka behov som finns, berättar Ulrika
Marklund, miljöstrateg och projektkoordinator. Det mesta skräpet samlas längre ut i havsbandet, men det betyder inte att
det är skräpfritt på insidan av Orust.
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Vi blir fler
Det är både positivt och det skapar
nya utmaningar. Tillväxt i form av
fler invånare är viktigt för Orust,
precis som för andra kommuner.
Boendefrågan är det som är mest
akut just nu när det gäller våra
nyanlända kommuninvånare.

Under det senaste året har många
Orustbor visat stort engagemang
och stor vilja att hjälpa till i
flyktingsituationen. Det känns
fantastiskt att bo på en plats där så
många vill hjälpa till. Vill du hjälpa
till? Ring vår växel telefon 0304-33
40 00 för att komma i kontakt med
rätt person.

Vill du ge din tid till
ensamkommande
Det behövs både boende och kontakt med dig som kan fungera som
stöd för ensamkommande barn och
unga att komma in i det svenska
samhället. Vissa barn och ungdomar kan behöva ett hem både på
kort eller på lång sikt.

God man
En god man ska i första hand se till
att barnet får en trygg tillvaro under
sin första tid i Sverige. Uppdraget brukar uppfattas som väldigt
intressant och givande. Ersättning
utbetalas i form av arvode. Du ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen, det sköts av
boendet där barnet bor. När barnet
får permanent uppehållstillstånd
får barnet en särskilt förordnad
vårdnadshavare.

Läxhjälp och aktiviteter

målarkurser, en god samvaro och ett

På våra boende för ensamkom-

returvaruhus. Öppet tisdagar och

mande barn och ungdomar kan du

lördagar klockan 12:00-16:00.

hjälpa till med exempelvis läxläsning eller aktiviteter. Ring vår växel

Praktikplats för asylsökande

0304-33 40 00 för att få veta mer.

Det bästa sättet att lära sig språk
och mer om Sverige är att vara på

Kontaktperson och familjehem/jourhem

en arbetsplats. Idag är cirka 40 av de
asylboende i Ellös som har praktik.

Kan du och din familj tänka er att
öppna ert hem och ta hand om ett

Kontaktperson för praktikplats

barn? Vi söker kontaktpersoner

och aktivitetshus är Oa Gunnars-

samt jourhem på kort sikt och

son, koordinator för projektet ”En

familjehem på längre sikt.

meningsfull väntan”

Kontakta oss genom att skicka en

Hyr ut till nyanlända

intresseanmälan till e-post:

Vi vill komma i kontakt med dig

sof@orust.se så kontaktar vi dig för

som privatperson eller företagare

vidare genomgång av vad som krävs

som vill hyra ut en bostad. Det

för att bli kontaktperson.

kan vara lägenhet, rum eller
hus.

Vill du ge din tid till
vuxna och familjer

De som söker bostad har fått

Integration börjar där människor

permanent uppehållstillstånd i

möts och inget möte är för litet för

Sverige och är kommunplacerade

att göra skillnad.

i Orust av Arbetsförmedlingen. Vi
förmedlar bostaden, men kontrakt

Språkcafé

skriver du med din hyresgäst. Läs

Kulturhuset Kajutan, biblioteket

mer och använd gärna formuläret på

i Henån, har varannan vecka ett

www.orust.se om du vill hyra ut, så

språkcafé. Om du vill fika och

kontaktar jag dig.

samtala på svenska med nyanlända
är du välkommen. Snart startar ett i

Kontakt

Svanesund.

Tomas Nyberg, samordnare
växel telefon 0304-33 40 00

Gör skillnad, möt varandra
Vill du göra skillnaden som flykkontakt med en person eller familj

Vill du bli kontaktperson?

och svarar på frågor om hur saker

Vi söker trygga personer som vill

och ting fungerar i Sverige och på

hjälpa funktionsnedsatta till ett

Orust.

mer aktivt liv. Det är ett plus om du

tingguide? Som flyktingguide får du

har erfarenhet av människor med

Kontakt med Överförmyndaren får
du säkrast måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 10:00-12:00.
Telefon 0303 - 73 82 23 e-post:
overformyndaren@stenungsund.se
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Kontakt språkcafé och flyktingguide

psykisk ohälsa och funktionsned-

Visnja Orel, integrationssamordnare

sättning.

växel telefon 0304-33 40 00

En kontaktpersonen fungerar som
en vän några timmar per vecka eller

Aktivitetshus i Svanesund

månad. Vill du veta mer? Läs på

Aktivitetshuset i Ängås gamla skola

orust.se eller hör av dig till socialse-

har språkcafé, hantverk, musik,

kreterare Desireé Nilsson eller LSShandläggare Christina.Elvekrok.

Stöd till dig som vårdar närstående
Nu startar anhöriggrupper för dig som vårdar eller stödjer en närstående som har drabbats av stroke, demens eller
afasi. Vi startar även Anhörighörnor i Svanesund, Henån och Ellös.

I en anhöriggrupp träffar du andra i liknande situation som vårdar eller stödjer sin närstående i hemmet. Det blir erfarenhetsutbyte och samvaro, det blir utbildning och information om förhållningssätt, känslor, om sjukdomen och även om vad
vi erbjuder för hjälp och stöd för dig som anhörig.

Anhörighörna

erbjuder för hjälp och stöd.

Vi börjar med någon form av gymnastik och gemensam information/

Sista veckan i månaden träffas vi
i Svanesund, Henån och Ellös. Det

Tid och plats

utbildning om afasi. Sedan delar

spelar ingen roll vilken sjukdom

1 september, 29 september, 27

vi upp oss i två grupper. En grupp

eller diagnos din närstående har.

oktober och 24 november.

arbetar med språket på individuell

Det är ett öppet forum för dig som

Klockan 13:00-15:00

nivå och andra gruppen har samtal

vårdar och stödjer närstående eller

Lilla konferensrummet, Kaprifol-

eller annan aktivitet under tiden. Vi

har din närstående på ett boende.

gården, Henån. Avgiftsfritt, fika till

lär oss mer om afasi och tränar på

Vi delar livets glädje och sorg, pratar

självkostnadspris.

att kommunicera på olika sätt genom att skriva, tala, sjunga. Du träf-

problem och lösningar på olika
situationer samt ger varandra tips

Välkommen att anmäla dig. Du

far Britt Johansson, arbetsterapeut,

och idéer under en fika.

träffar Marita Gustafsson, ordfö-

Birgitta Sahlgren, talpedagog och

rande i Demensföreningen, Susanne

Carita Nurmi, anhörigkonsulent.

Tid och plats

Carlsson, sakkunnig gällande de-

Klockan 13:00-15:00

mens och Carita Nurmi, anhörig-

24- 25 september föreläsning om

Svanesund, Eklundens Café

konsulent.

afasi, Ljungkile folkhögskola.
5-7 oktober rekreation på Sommar-

26 september, 24 oktober och 21
november.

Juridik och bemötande

Henån, Kaprifolgårdens Café

Den 1 oktober, klockan 11:00-

28 september, 26 oktober och 23

14:00 kommer det att vara en

Anhöriggrupp stroke

november.

föreläsning gällande juridik och

För dig som stödjer eller vårdar en

Ellös, Strandgårdens Café

bemötande i Kyrkans Hus, Henån.

närstående hemma som har fått en

30 september, 28 oktober och 25

sol, Vejbystrand.

stroke.

Afasigrupp

Du träffar andra i liknande situa-

Känner du någon som har svårt att

tioner och får erfarenhetsutbyte. Du

Anhöriggrupp demens

hitta rätt ord? Någon som säger

får en ökad kunskap om stroke ge-

Vårdar du en närstående hemma

nej, när hen menar ja? Eller har

nom skrifter, böcker, föreläsningar.

som har fått en demenssjukdom?

du själv nedsatt språkförmåga?

Att få en demenssjukdom är en stor

Du är välkommen med eller utan

Tid och plats

omvälvning både för den drabbade

anhörig.

Klockan 13:00-15:00

november.

och för anhöriga. Det är både glädje
och en mycket viktig uppgift att vårda
en demenssjuk men också krävande.
När vi träffas använder vi Demenssjukdomens åtta faser som studiematerial ifrån Svenskt Demenscentrum.
Du får information om vad vi

Tid och plats
Klockan 10:00-12:00
7 september, 19 oktober, 2, 16, 30
november och 14 december.
Trygghetsboendet Sjölyckans samlingssal, Henån. Avgiftsfritt, fika till
självkostnadspris.

7 september, 5 oktober, 2 och 30
november.
Samlingslokalen, Strandgården,
Ellös. Avgiftsfritt, fika till självkostnadspris. Du träffar anhörigkonsulenten Carita Nurmi. Välkommen
att anmäla dig.

För mer information om anhörigstöd och anmälan kontakta Carita Nurmi, anhörigkonsulent, växel 0304- 33 40 00.
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Kulturhuset Kajutan och programverksamheten
I oktober 2005 invigdes Kulturhuset Kajutan i Henån och redan från starten har det sjudit av aktivitet. I Kulturhuset Kajutan samsas
bibliotek, konsthall, turistinformation och lärcentrum. Konsthallen används både till utställningar och större möten.

Redan 1997 startade en kulturgrupp

och Hedvig-Christina Hell Carlsson

Lyrik & Musik som Orusts Teater-

för att erbjuda ett brett utbud av

som är bibliotekarie.

förening startade för 25 års sedan är

kulturverksamhet i samverkan med

fortfarande en uppskattad program-

föreningslivet. Nu är det över 20 år

- Styrkan är att vi har så många

punkt. I år firar även teaterfören-

som Berit Kjeldsen och Lilian Gus-

föreningar på Orust med goda kon-

ingens Café Nostalgi 10 år. Vid alla

tavsson från Orusts Teaterförening

taktnät menar Lars. Vi välkomnar

evenemang finns det fika för en liten

tillsammans med bibliotekschefen

alla initiativ små som stora. Vi vill

kostnad och utrymme för social

Lars Jacobsson har satt samman

gärna kunna erbjuda något för alla.

samvaro i pausen.

kulturprogrammet.
Ett bra exempel är Släktforskarna

- Det är så mycket roligt vi har gjort

De tio första åren användes biblio-

som är här ofta och det finns ett

tillsammans berättar Lilian. För

tekets lokaler. Det var trångt och

stort intresse att finna sin historia.

mig betyder det så mycket att vara

trivsamt, men sedan huset byggdes

Ett annat exempel är Roland Heijel

med i ett sammanhang som känns

till med 450 kvadratmeter finns

och Shakespearesällskapet som

meningsfullt. Ja, vi har verkligen

det helt andra möjligheter. Idag är

tagit hit kända aktörer som Börje

roligt instämmer Berit och i höst

också kulturgruppen utökad med

Ahlstedt, Sven Vollter, Helge Skoog

kommer vi även att turnera med en

Ulla-Britt Bagge från Vuxenskolan

och Ulf Dageby.

egen föreställning.

Kulturgruppen Lars Jacobsson bibliotekschef, Ulla-Britt Bagge Vuxenskolan, Berit Kjeldsen och Lilian Gustavsson
Orusts Teaterförening samt Hedvig-Christina Hell Carlsson bibliotekarie, på Kulturhuset Kajutans balkong.

Många bidrar till kulturprogrammet
Höstens kulturprogram är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Naturskyddsföreningen på Orust, Studiefrämjandet, Orusts Teaterförening, Orust Kretsloppsakademi, Musikcentrum Väst, Fyrsällskapet, Fredsrörelsen på Orust, Orust Hundägarförening, Föreningen Orusts släktforskare, Musikskolan på Orust, Folkuniversitetet, Lärcentrum Orust, Lions Club Orust, Polisen, Orust
Hembygdsråd, Orusts konstförening, Föreningen Rådgivning om sekter (ROS), Västkustens Träbåtsförening, OrustMat och Orust LRF.
Mer information om alla evenemang finns på www.orust.se. Du kan även ringa vår växel 0304-33 40 00.
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Kulturprogram Kulturhuset Kajutan
17 september 10:00-15:00 Orust

17 oktober 19:00 Trädgårdsglädje

energi– och miljömässa Henåns

Peter Svensson, trädgårdsmästare,

hamntorg och Kulturhuset Kajutan

om gammaldags trädgårdsrosor och

3 november 19:00 Romer - ett

ekologisk odling. Entré 80 kronor

fredligt folk Ingrid Schiöler och

18 september 16:00 Patho (Lech-

Fred Taikon. Fri entré.

eBurre). Egna och andras sånger på

19 oktober 19:00 Orustkonstnä-

spanska och svenska. Entré 100 kr.

rer Sune Johansson, Gullholmens

7 november 19:00 70 är det nya 20

Konstmuseum, Fri entré.

Hanna Falk. Hälsa och välbefinnande idag

21 september 19:00 Flykten från

jämfört med för 30 år sedan. Fri entré.

ett folkmord Maria Vajta Klamer

20 oktober 14:00 Bokcafé Träff med

berättar och skådespelaren Ingemar

kaffe och byte av boktips. Fri entré

Carlehed läser ur boken. Fri entré.

9 november 19:00 Sägner i hembygd Berättarcafé Gun Jarnedal och

20 oktober 19:00 Återuppliva FN

Kerstin Thuresson.

26 september 19:00 Café Kajutan:

som fredskraft Jan Öberg, freds-

Födandet som en helande process

forskaren och mottagaren av Folkets

13 november 16:00 Café Nostalgi

Agneta Bergenheim, jordemor, om

Nobelpris för fred. Fri entré.

10-årsjubileum Orusts Teaterfören-

hemförlossningar. Fri entré och fika.

ing underhåller. Entré 80 kronor
22 oktober 10:00-14:00 Anbytar-

28 september14:00 Lyrik & Musik

träff klockan 11:00 berättar Mårten

14 november 19:00 Kura Skymning

Vi läser egna och andras dikter.

Hougström om Holstein, Gottorpar-

Boktips, högläsning, lokala författare.

Entré 20 kronor.

na och Adolf Fredrik (släktforskning).

Fri entré

28 september 19:00 Jag gillar olika

Musikskolan firar 50 år

16 november 19:00 Salvador Dali

om etnisk identitet och integration i

24 oktober 18:30, Musik med elever

Christer Blomqvist föreläser. Entré 50 kr.

Sverige idag Ylva Svensson, postdok-

från Waldorf, Varekil och Montessori.

tor psykologi Göteborgs universitet.

Mats Runge berättar minnen.

17 november 19:00 Tre religioner

25 oktober 18:30, Musik orkestrar

– tre kärleks- och fredsbudskap.

3 oktober 19:00 Faros y farero

och ensembler. Folke Taubner berättar.

Anna Karin Hammar, Jan Hjärpe,

Möten med fyrvaktare i spanska

26 oktober 18:30 Musik med elever

Benjamin Gerber, Evert Svensson.

fyrtorn, Bengt Garsell. Fri entré.

från Stensbo och Ängås skolor.
27 oktober 18:30 Musik med elever

19 november 11:00 Mollösund

från Henån och Ellös skolor.

Ann-Sofie Bernhardsson berättar.

Danielssons texter och välkänd

30 oktober 16:00 När världen

22 november 19:00 Författarbesök:

60-talsmusik. Musiker Ole Moe

dansar på en sillnacke Musikalisk

Mariette Lindstein trilogin om

och skådespelare Dan Nerenius.

föreställning om 1600-tal och Agneta

Sekten på Dimön. Entré 60 kr.

Entré 100 kronor.

Horn. EvaMarie Agnelid, sång och

4 oktober 19:00 Tages 60-tal
Tage Erlanders drömmar, Tage

Anders Persson, piano. Författaren

29 november 19:00 Lotsbåten Ilse

5 oktober 19:00 Islandsfisket, med

Karin Milles väver in texter och berät-

från Väderöarna Lars Landelius.

västra Orust som utgångspunkt

telser ur sin bok. Entré 100 kronor.

Sune Johansson, Gullholmen, föreläser. Entré 60 kronor.

30 november 19:00 Lång säsong
31 oktober 19:00 Beatleskväll med

Sara Bäckmo. Entré 150 kronor.

Just 4 fun Entré 60 kronor.
6 oktober 19:00 Fredliga epoker

6 december 18:30 Världens bästa

i världshistorien Jan Öberg, freds-

1 november 17:00 Prisutdelning

Allan Edwalls sånger. KG Malm

forskaren och mottagare av Folkets

tecknings– och novelltävling

och Lucas Stark. Entré 100 kr.

Nobelpris för fred.

Teckningstävling för årkurs 4 och
novelltävling för ungdomar 13-20 år.

14 december 19:00 Café Kajutan:

vanligt hos hundar Anders Hall-

2 november 19:00 Båtbyggeri Britt

son, församlingspedagog. Fri entré och

gren, hundpsykolog, har gjort studier

Johansson föreläser och visar bilder.

fika.

12 oktober 19:00 Social stress är

på hundars beteenden. Entré 170 kr.

Min syn på livet Kajsa Karin Anders-
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Kulturprogram Kulturhuset Kajutan

Kultur för barn

Magiska ögonblick i fågelmarkerna med Brutus Östling
Lördag 15 oktober klockan 14:00.
Entré 80 kr inklusive fika.
Vi får följa med den prisbelönta
fotografen Brutus Östling på en
storslagen fotografisk resa jorden
runt till spännande fågelmarker.
I ord och bild berättar han om
fascinerande fåglar och deras unika
livsmiljöer i en värld i snabb förändring. Naturligtvis bjuds det också på
ett och annat fotografiskt tips under
föreläsningen.

Familjelördag med nalletema
24 september 10:00-14:00
Höstpromenad med Öppna förskolan 26 september 08:30-10:00
Litet hus med stort hjärta, Teater
Fenix från 2 år. 26/9 09:30 och 10:30
Tvets skola. 27/9 10:00 Varekils skola.
Maja och Bobbo, Figurteaterkompaniet från 3 år. 10/10 10:00, Svanhallen, Svanesund. 11/10 09:30 och
10:45, Kulturhuset Kajutan, Henån.
Min kralliga kamrat, Big Wind
22/10 14:00, Kulturhuset Kajutan,
Henån, från 3 år. Entré 25 kronor
(familj 75 kronor) boka biljett.
Experimentverkstad med Tunda och
Triton 4-10 år. Anmäl till respektive
bibliotek. Fri entré.
1/11 09:00-11:00 Svanesund
1/11 4:00-16:00 Ellös
2/11 09:00-11:00 Varekil
2/11 14:00-16:00 Henån
Prisutdelning tecknings- och novelltävling 2/11 17:00 Henån
Hitta på och skriv! skrivarworkshop
9-12 år. Anmäl till respektive bibliotek.
2/11 10:00-11:30 Svanesund
3/11 10:00-11:30 Varekil
Sagan om den lilla farbrorn teatern
från 3 år 12/11 14:00 Henån,
Entré 25 kr ( familj 75 kr) biljett bokas
på Henåns bibliotek.

Författarbesök: Ann Heberlein
Måndag 12 september klockan
19:00. Entré 80 kronor.

Ann Heberlein, författare och
teologie doktor i etik, kommer till
Kulturhuset Kajutan med föreställningen ”Livet, döden & meningen
med allt”. En filosofisk, omtumlande och rolig föreställning om
eviga frågor.
Arrangörer: Kultur & Bibliotek,
Studieförbundet Vuxenskolan och
Orust Teaterförening.
Arrangör: Naturskyddsföreningen
på Orust, Studiefrämjandet och
Kultur & Bibliotek.

Boka biljetter
Du bokar biljett till evenemang via
nätet eller via vår växel.

Konsthallen, Kulturhuset Kajutan

Öppettider Kulturhuset Kajutan

Utställningar och vernissager hösten 2016. Välkommen till vernis-

Tisdag-torsdag 10:00-19:00
Fredag 10:00-17:00
Lördag 10:00-14:00

sage den första dagen på utställningen kockan 11:00-14:00.

Cordula Bielenstein-Morich, bild. 16 juli-11 augusti
Elisabeth Andersson-Lindberg, bild. 13 augusti-8 september
Max Erlandson och Magnus Henriksson, bild. 10 september-6 oktober
Elvy Stridh, bild. 8 oktober-29 oktober
Lions teckningstävling, bild. 1 november-19 november
Orusts Slöjds Julmarknad, hantverk. 22 november-7 december
Marita Olsson, träkonst. 10 december-12 januari

Orust kommun 473 80 HENÅN
Kommunhuset, Åvägen 2-6 telefon 0304-33 40 00
kommun@orust.se www.orust.se

