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riidk i-kan till rrnian
tr I’&1a Korcls litaij’ar—
pastoral skd—
medverkar ocksa
tenoren ,\iikcas ‘viarni—
brandt och sk c!esJ er—
sk (utji-un ()sihvc.
Nu hoppas kören att
lulkonserten i Strand—
kyrkan komtiler all ge
hO hhldeluhliLt 1 larni a
bidrag till Röda korcis
Insamling !r S rico.
1 sadanu IhlI blir detta
t1orligarc en i raden av
flera lyckade insamnliniar
1 iII völgöratide ändamål,
där frk illigu krafler frän
hela Storsudret pa olika
tilt bidratait med arbete
och gavor.
Tidigare under hösten
har man bland annat
samlat j 8000 kronor till
Världens barn vid Tack
söeelsedauens skördeauk
Fri hon

cii

Öja kyrkliga syflrenings
årliga auktion den 4
december.
((IT)

Katthviks
bio visar
“Emil” och
“Monica Z”
Katthvjksbjo

visar Per
Flys film “Monica Z”
på fredag kväll den 27
clcctn ber.
Filmen är inspirerad
av Monica Zettcrlunds
liv mellan cirka 1959
och 1974, när vLixclte
lefonisten frän l-lagflirs
bokade en hedersplats
1 Sveriges artistelit och
innekretsar i New York
på Sextiotalet.
Filmen skildrar en
cxceptionell artist som
med unik närvaro och
sårbarhet levde ett liv
på scenen samtidigt. som
ett lurbulerj kärleksliv
dolde sig bakom ramp

ljuset.

Men redan på efter
middagen är det dags fZir
matinén “Fmil och Ida
i Lönneberga”, en fiirsk
animerad familjefilm om
Astrid Lindgrens älskade
karaktärer,
lmiI är en rar liten
gosse som gärna vill
hjälpa till, mcn hans
hjälpsamhet blir ofta till
något hyss. Då får han
sitta i snickarboa, där han
i lugn och ro sitter och
följer sina trägubbar tills
han blir utsläppt.
Visningarna är ett
samarrangemang mcl Ian
(istergarns kulturftiren
ing och Folkbio.
(GT)

L700-TALSDAM. Mamseli Petronella Cornelja blickar numera
ut mot den gemensa

mma gården till Björkanderska fastigheten.

Mamsell Petronella på
plats 1 Björkanderska

Många av medlemmarna

i den lilla bostadsrätts

föreningen Björkander.
ska i Visby innerstad har
flera olika kulturaktivite
ter på agendan. Det kan
handla om allt från filmklubbar till konstresor.
Just en konstresa var
upptakten till förvarvet
av den kalkstensskulp
tur som nu pryder den
gemensamma trädgår
den.

:

‘1

1-lon heter Mamsell Petro Jan
k
nella Cornelia och enligt till Luthman till vänster och Björn Nilsson näst längst Mams eli Petro
höge
neila som enligt konstnären
är en dam
konstnären Asa Ardin Ked tagare r är båda boende! Björkanderska och initiativ frän 1 700-talet,
att köpa in Åsa Ai-dln Kedjas
passar perfekt i den arkitektanlagd
ja, som mejslat fram henne tu,.
kaikstensskulp trädgården.
a
Den
ur den gotlöndska kaikste på bilden här dagen var det fllmklubbsmöte och med
är grannarna Björn franzén
nen. är hon frän 1700-talet.
och Dag Nilsson
som ofta är på besök och njute
r av trädgården.
—Det syns på de tunga
ögonlocken, typiska konst sökte
Asa Ardin Kedja och huggeri
närliga uttryck fl)r just det
införskaffades den
hennes ateljd 1 Garda.
kalkstenssockel
århundradet, tbrkiarar hon.
varifrån
—Vi tittade på alla fina hon
skulpturer och 1 just det den numera blickar ut över
Befriad ur stenen
vackra och arkitektan
Fast egentligen är hon 400 ögonblicket väcktes idön lagda trädgården.
att lägga en del av våra ge
miljoner år gammal, från
mensamma satsningar på
Berest dam
den tid då det gotländska
gårdsmiljöri också på den Mamse
ll Petronella är alltså
kalkstensgrundcn bildades.
konstnärliga utsmyckning en 1
—Jag har bara hjälpt till en,
700-talsdan-i och hundra
berättar Jan Luthman.
år äldre än köpmannen Björ
att befria henne ur stenen
,
—Vi föll RSr Mamsell kander
ett oftrutsägbart konstnär
som gett fastigheten
ligt arbete där stenen flir Petronelja och lade fram ett dess namn.
Gården sedd från trappan upp till
Kilnton där förening
vara med och bestämma, Förslag ftr styrelsen. Att vi
—Det kommer nästan all en har sitt lusthus.
skulle låna hem henne på
tid fram en urgute när ag
och man vet aldrig hur det
Härom året besökte hon Gö
prov innan vi tog det defi hugger
Om köpet av skulpturen
slutar, konstaterar Åsa.
nitiva beslutet, säger Jan Ardin i kalksten, säger Asa teborg och var utställd på var
det flill enighet i bostads
Jan Luthman och l3jöm
Kedja.
galleri
Nilsson, båda boende i Luthman,
—Det speciella med den hon , men nu är tanken att rättsftireningen när Mamsell
blir kvar i den fina
Hon fick stå där
I3jörkanderska
fastighe veckor på stubben några här damen är nog att hon gården bakom en av träd Petronella invigdes på plat
till det hade problem med reform
Visbys sen i oktober med både
ten med gatuadressemna S:t
a mera berömda och naxnng
gelé
nedsågade päronträdet och tionen
iv hallon och champagne
l-lansgatan och Trappgränd, så
och
biytnin
gcn
med
na
köpma
beslöt
nshus,
föreningen att hon katolicismen,
som hyst tre
var mcd på den konstresa i
tror Åsa.
generationer Björkander och
skulle bli kvar. Dock inte
våras som bland andra beDet
visar sig också att
Bengt Ventlnsso,i Text och foto
på stubben, på Slile sten- den
där
här damen är lite berest. S:t tidigare prästerskapet 1 beneLvaIenhinssnn@gomjandshjdnjng
ar
Hans hade sina boningar. 0498-2
024 32

