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Salukin Qirimizi ovation, Grästorp, kan bli årets utställningshund på My dogmässan.

Grästorpshund kan
bli bäst i Sverige
I år deltar en hund från
Grästorp i klassen årets
utställningshund på My
dogmässan som äger
rum 5–8 januari.

Zargham Rasoli jobbade fram en bevingad häst i mosaik.

Integrationsprojekt
i offentlighetens ljus
Två kvällar under hösten
har det jobbats med
mosaik på fritidsgården
i Grästorp. Mosaik
verken kan komma att bli
offentlig utsmyckning.

Ahmad Nekpai var en av ungdomarna som deltog i mosaikprojektet.

Sveriges blåbandsungdom
har i samverkan med studie
förbundet NBV väst stått
för arrangemanget som
har två syften: dels är det
ett
integrationsprojekt,
dels är tanken att mosaiken
ska komma till användning
som offentlig utsmyckning
någonstans i kommunen.
I integrationssyfte blev
ungdomarna på kommu
nens asylboenden särskilt
inbjudna att delta och för
vandla kakelspillror i olika
kulörer till spännande
mosaikkonstverk.
– Vi har fått regionala
kulturpengar till projektet,
säger Annika R Bergman

som är organisatör på Blå
bandet region väst.
Mosaikfabriken är en
verksamhet som NBV väst

driver framgångsrik i fram
för allt Göteborgsregionen.
I Grästorp var det premiär
för projektet och det blev
inte dumt alls.
– Det har framför allt varit
jätteroligt, ett helt kravlöst
skapande som resulterat
i mycket fina grejer, säger
Annika R Bergman.
De två kvällarna med konst

närligt skapande har förut
om nya kontakter lett fram
till ett antal vackra mosaik
konstverk och det ska också
bli en fortsättning.
– Vi har kvar medel och
det kommer ytterligare
kvällar med mosaikskapan
de i början av nästa år.
Självfallet måste mosaik
verken också visas upp för
allmänheten. En tanke har
varit att pryda kulturhuset
men det är osäkert om det
blir så.
– Det viktigaste är att det
blir på en väl synlig plats. Vi
ska säkert hitta en lösning så
småningom.

Under ett års tid har hund
ägarna rest runt i Sverige
med sina hundar och del
tagit på olika utställning
ar. De som har haft bäst
resultat sett över året pre
mieras nu. För nu är de
fyra kandidaterna i årets
utställningshund
2016,
som kommer att koras på
My dog i Göteborg lörda
gen den 7 januari, klara.
– Årets
utställnings
hund utses varje år på My
dog och är ett pris många
drömmer om att få. Alla
kandidaterna är otroligt
duktiga och det ska bli väl
digt spännande att se vem
som får motta priset i år,
säger Tommy von Bröm
sen, affärsansvarig på My
dog i ett pressmeddelande.
– Hundarna och ägarna har

rest runt mycket under
året. Det ska bli fantas
tiskt kul att få träffa Sveri
ges vackraste hundar och
dela ut priser till kandi
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hundar kamperar om att
bli årets utställningshund
2016. Kandidaterna kom
mer från Grästorp, Edsbyn,
Riala och Torpsbruk.
■■ Qirimizi ovation, saluki,
ägare: Nicklas Ericksson
och Ingunn Solberg Eriks
son, h
 emort: Grästorp.
■■ Caci’s lock n’ cute,
flatcoated retriever,
ägare: Lina Jernberg,
hemort: Edsbyn.
■■ Castlerock simply
magic, flatcoated retriever,
ägare: Anette Dyrén, hem
ort: Riala.
■■ Vaskurs Jack Sparrow
qonjacson, f araohund,
ägare: Jenny Hall, hemort:
Torpsbruk.

daterna på My dog, säger
Patrik Olsson, affärsområ
deschef smådjur på Agria
djurförsäkringar.
Yorkshireterrirern
Debonaire’s hold me now
blev årets utställnings
hund 2015.

Nordens största
hundtillställning
My dog genomförs
den 5–8 januari 2017
på Svenska mässan
i Göteborg och är
Nordens största
hundevenemang.
Här erbjuds största
utbudet av hundraser,
tillbehör och aktiviteter
i Sverige med två
internationella hund
utställningar och mäng
der av andra hund
evenemang.

En bra annons
börjar alltid med
ett telefonsamtal!
NLT Annons
0510-897 00

NyårsHelgeN
Nyårsafton
lördageN 31 deCeMBer
vårdCeNtruM kl 14
Nyårsbön
Körsångare från pastoratet
Katarina Björndahl
flakeBergs kyrka kl 16
Nyårsbön
Katarina Björndahl
teNgeNe kyrka kl 18
Nyårsbön
Katarina Björndahl

Nyårsdagen
söNdageN 1 jaNuari
flo kyrka kl 18
Nyårsgudstjänst
Katarina Björndahl
grästorps kyrka kl 20
Gudstjänst
Katarina Björndahl

Mosaiktavlor med varierande motiv
växte fram under projektet.

Möjligheterna var oändliga.

Ett mosaikverk som visar att det är ungdomar som ligger bakom skapandet.

Vid behov av kyrkskjuts,
ring 0514-585 60 fredag före kl 12
www.svenskakyrkan.se/grastorp

