Vi bor i Karlstad på Elite Stadshotellet.
Fredag ser vi Västanå Teaters uppsättning av
”Löwensköldska ringen” på Berättarladan i Rottneros,
Sunne kl. 16.00. Vi har biljetter med mat i pausen.
Lördag förmiddag besöker vi Sandgrund i Karlstad som
är Lars Lerin konsthall. Gästutsällare vid vårt besök är
Manoel Marques Lerin och Mikael Persbrandt.
Pris: 1500 NOK
I priset ingår resa i buss, logi i enkelrum, teaterbiljett
med mat i pausen samt inträde på Sandgrund och
lunch båda dagarna.
Tider:
Avresa från Margaretakyrkan fredag 1 juli kl. 9.00.
Hemkomst till Margaretakyrkan lördag 2 juli på kvällen.
Möjlighet att ringa efter taxi eller skjuts finns i kyrkan.
Anmälan:

Senast onsdag 29 maj
Fyll i anmälningslappen och lämna till expeditionen.
Anmälan är bindande.
Begränsat antal platser - först till kvarn…..
Betalning sker i samband med anmälan,
antingen kontant, med kort eller till konto 9046 05 05711
(ange ”Teater” och ditt namn)

Har du frågor ring Nina tel. 92 22 43 43
eller maila nina.norrman@svenskakyrkan.se

Löwensköldska ringen
Bok skriven av Selma Lagerlöf, publicerad 1925 och
är den första i en trilogi. Den är en saga, baserad på en
folksägen. Handlingen utspelar sig i Värmland på 1740talet.
Den ryktbare generalen Bengt Löwensköld hade fått
en ring i gåva av Karl XII, som han troget hade tjänat
i ryska kriget. Generalens sista önskan innan han avled
var att han skulle begravas med ringen på sig.
Människorna i byn reagerade på att en sådan värdefull
ring försvinner ner i en gravkammare, men ingen vågar
sig på att stjäla ringen eftersom folksägen säger att den
som stjäl från en död kommer drabbas av olycka.
Bonden, Bård Bårdsson, trotsar sägen och stjäl ringen
när generalens grav öppnas i samband med hans dotters
begravning. Generalen får ingen ro i sin grav förrän
ringen är återfunnen och han spökar därför och sprider
skräck hos människorna. Den som kommer i kontakt
med ringen, om än ovetande, straffas av Löwensköld,
som uppenbarar sig som en vålnad. Boken slutar med
att ringen återförs till sin rätta ägare Bengt Löwensköld,
efter att ha bringat olycka i tre generationer.

Lars Lerin
Född 1954 i Munkfors. Har studerat vid Gerlesborgsskolan och vid Valands konsthögskola i Göteborg.
Han räknas som en av Nordens främsta akvarellister.
Lars Lerins egen TV-serie på SVT, ”Vänligen Lars
Lerin” sågs av över 1.300.000 tittare.
Manoel Marques Lerin
är intendent på Sandgrund Lars Lerin konsthall, och
är också en enastående fotograf. Under 2015 ställde
han ut på bland annat Stockholms Stadsbibliotek och
på Abecita Konstmuseum i Borås.
Under perioden 2 april – 24 juli visar han en ny
utställning på Sandgrund, ”Det sista ljuset”, havet
och dess skiftningar i tid och rum. Samma hav, men
ändå så olika, färgat av timmar, väder och dagarna
som går i våra årstider.
Mikael Persbrandt
är sommarens gästutställare på Sandgrund Lars Lerin.
Hans utställning “Och alla rummen” består av ca 25
målningar som beskriver och berättar om de olika
rummen i detta hus.

Anmälan till Svenska Margaretakyrkans

TEATERRESA till Värmland
1-2 juli 2016
Förnamn_____________________________________
Efternamn____________________________________
Adress_______________________________________

Postnr_____________

Ort_____________________

Födelsedatum _____ - _____- _____
Telefon______________________________________
Mobiltel_____________________________________
E-post_______________________________________
Specialkost, allergi_____________________________
____________________________________________
____________________________________________
Närmast anhörig (vid olycklig händelse)
Namn___________________________________
Tel._____________________________________
Underskrift_______________________________

Sista anmälningsdag: 29 maj!

