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AT sände live från
Orungastämman: I år
arrangeras coronaanpassade
vandringskonserter
Herrljunga • Nu i helgen kommer det bli livat i Ornunga. För nionde året i rad
arrangeras nämligen Ornungastämman, i år med flera corona-anpassade
vandringskonserter på programmet.
– Det kommer att vara vandringskonserter på både lördag och söndag, säger
Jenny Gustafsson, projektledare för Ornungastämman.
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Hoogwaardige, trendy telefoonhoesjes. Kies er een die
past bij jouw persoonlijke stijl.
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Peugeots prisvinnande
SUV är tillbaka i ny
version
Nu är Peugeots populära SUV tillbaka med
ny snygg design – finns även som…
fyrhjulsdriven plug-in hybrid.

IK Friscopojkarna föll mot
Råda U på bortaplan

ANNONS

IK Friscopojkarna fick se sig besegrat i mötet
med Råda U på bortaplan i division 3…
Västergötland östra dam i fotboll, med 0-3 (00). Råda U IK Friscopojkarna
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Ornungastämman är tradition sedan 2013 och för andra året i rad
arrangeras ett corona-anpassat konsertprogram. I år erbjuder stämman
som arrangeras av Svältornas Fornminnesförening & Västergötlands
Spelmansförbund vandringskonserter mellan kyrkorna i bygden.
– På lördag kommer vandringen gå mellan Asklanda kyrka och sedan till

Gerdsken vann – efter
Fredrik Johanssons
hattrick
Fredrik Johansson stod för tre mål när
Gerdsken vann mot Ekhagen på bortaplan i…
division 3 nordvästra Götaland herr i fotboll.
ANNONS INTERSPORT
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Till
slut blev det 5-2 (3-1).

Ornunga gamla och nya kyrka. På söndagen kommer vandringen börja
vid Ornunga nya kyrka för att sedan fortsätta till Simonsgården och
slutligen till hembygdsgården där vi satt upp ett cirkustält med scen,
berättar Jenny Gustafsson.

Musikarvet från Ornunga
Den slutliga konserten kommer också fungera som en invigning för
utställningen Musikarvet från Ornunga som öppnas i hembygdsgården.

Anledningarna som
kommer få dig att börja
cykla till jobbet
Fördelarna med cykelpendling är många,
vilken anledning kickar igång dig?
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– Utställningen, kommer vi hålla öppen hela helgen för att det inte ska
bli för trångt. Så den går att besöka, ett sällskap i taget, säger Jenny
Gustafsson som bygger utställningen tillsammans med Peter
Fredriksson från Ornunga.

Jenny Gustavsson, projektledare för Ornungastämman och utställningen Musikarvet från Ornunga.
Bild: Karin Björk

Med utgångspunkt i folkmusiken från Ornunga har Jenny grottat ner sig
i arkiven.
– Utställningen är ett stort projekt som har pågått under tre år. Den
bygger på intervjuer från bygden och arkivmaterial och handlar om
spelmännen och sångerskorna från trakten, berättar Jenny Gustafsson.
Vid hembygdsföreningen kommer det även under lördagen vara en
"musikalisk tipspromenad" för hela familjen.
– Det är ungdomar från Västra låtverkstan som spelar och
tipspromenaden leder fram till familjeföreställningen Musik från södern
i cirkustältet på hembygdsgården, berättar Jenny Gustavsson.

Covid-19, Trojaborgar och labyrinter
På 1930-talet grävdes det fram en trojaborg i Ornunga. I ett pressutskick
skriver Ornungastämman att platsen, med dess spektakulära akustik,
kommer agera kuliss åt de 40-årsjubilerande bandet Groupa.
– Det är är en välkänd folkmusikensemble som har turnerat
internationellt och är tvåfaldigt grammisbelönade, de släppte sitt tolfte
album 2020, berättar Jenny.

Trojaborg i Ornunga. Bild: Bjorn Granstrand

Två av helgens konserter kommer att live-sändas från
Ornungastämmans Facebook-sida och även på Alingsås Tidnings
hemsida. En lösning som visade sig vara uppskattad förra året.
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– Vi hade totalt runt 30 000 visningar på våra sändningar förra året. Det
ger människor som bor långt bort möjlighet att ta del av musiken. Vi
hoppas såklart att folk som bor i närområdet vill komma och uppleva
konserterna på plats, säger Jenny Gustafsson.
Under tidigare år har besökstalet legat mellan femhundra och tusen
personer. Många reser långt för att delta på spelmansstämmor men på
grund av pandemin har arrangörerna fått tänka om.
– Förra året hade vi en konsert på en bastuflotte på Ornungajön och
även en drive-in konsert, berättar Jenny.
Tack vare de kreativa lösningarna och valet att arrangera stämman trots
pandemin vann Ornungastämman utmärkelsen ”Årets folkhjälte”.
– Det var Folk- och världsmusikgalan som gav oss och fem andra
arrangörer priset, berättar Jenny Gustavsson.
Matilda Falk
matilda.falk@alingsastidning.se
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Stina Thern en vinnare i
Götalandsmästerskapen
OK Skogshjortarnas Stina Thern
visar fin form. I…
Götalandsmästerskapen tog
ANNONS

Markus Larsson och
Gustav Östermyr…
målskyttar
när fick se sig
Bortalaget Östadkulle
Östadkulle
besegrat
av Falköping
förlorade
FK i…
torsdagens match i division 5
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Hur får jag bolån som
egenföretagare?

Helt nya Subaru
Outback

Har du ingen fast anställning
men vill köpa en bostad? Så här…
gör du.

Den 8 maj är det efterlängtad
premiär för helt nya Subaru…
Outback, med alla

Även gymnasieeleverna i Herrljunga kommer att få vaccinera sig mot covid på skoltid. Bild: Falk Matilda (Alingsås Tidning)

Herrljunga svänger –
vaccinerar också sina
gymnasieelever
Herrljunga • I början av veckan var någon organiserad covidvaccinering av
Kunskapskällans elever inte aktuell. Men nu har man svängt. Nästa vecka kommer
även gymmnasieeleverna i Herrljunga att få chansen att vaccinera sig under
skoltid.
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Jenny Schagerlind
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LÄS MER: Sundlergymnasiet vaccinerar sina elever: ”Nu slipper jag
hemstudier i höst”
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Som AT berättade igår pågår den här veckan vaccinering av
Sundlereleverna i Vårgårda i skolans lokaler.
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När AT pratade med Herrljungas bildningschef Annica Steneld i
måndags var schemalagd vaccinering av gymnasieelever på
Kunskapskällan inte aktuell.
Men under tisdagen togs ett nytt beslut. Gymnasieeleverna på
Kunskapskällan ska också få covidvaccinera sig under skoltid, men inte i
skolans lokaler utan hos Närhälsan som har sin vårdcentral tvärs över
gatan.
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– Vi är jätteglada för att Närhälsan kunde hjälpa oss med det här, säger
Annica Steneld till AT på onsdagsförmiddagen.
I måndags sa du att det inte var aktuellt, vad hände?
– Vi ville det hela tiden, men hade bara inte kommit så långt i vår dialog.
Torsdag nästa vecka kommer de första eleverna att få gå till
vårdcentralen för att få dos 1. Tanken är att vaccineringen sedan ska
fortsätta tills alla elever som vill vaccinera sig har fått en tid.
Thereze Gunnarsson, Kunskapskällans rektor, är glad över beslutet. Och
hon tror att de flesta ovaccinerade elever kommer att tacka ja till
erbjudandet.
– Det känns jättebra såklart. Det tog två minuter efter att vi gått ut med
informationen i V-klass så började de första anmälningarna att droppa
in, konstaterar hon.
LÄS MER: Ungdomar erbjuds vaccination på Alströmergymnasiet
LÄS MER: Vaccinationskritik mot regionen
.
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