
Gjelder tom. 09. juni og kun private husholdninger. Forbehold om prisendringer, trykkfeil og utsolgte varer.
Se åpningstider til din nærmeste butikk på bunnpris.no       mobil.bunnpris.no

GOURMETHAMBURGER
HAVSALT & TIMIAN/RØDLØK & PIRIPIRI
GILDE 260 g, 115,00/kg

VANNMELON/ SQU� H/
AUBERGINE
SPANIA pr kg/ HOLLAND pr.stk

129,-

29 90

MARINERT FLINTSTEK
KLØVER pr.kg

59,-

10,-

pr. kgpr. kg

pr. stk
PÅ ALLE 

SPESIALPØLSER

BUNNPRIS

DEALBUNNPRIS

3 for
   2!

Vi spanderer den 
billigste

SVIN YTREFILET
KLØVER pr.kg

MALEVERKSTED FOR FRED:
Sigurd og Cathrine maler for 
fred.

Mange malte både to og tre 
bilder, og at noen av barna 
kom tilbake også på lørdagen, 
tyder på at de har behov for å 
få å uttrykke seg kreativt. 

Anbefales
For hvert bilde gikk Cathrine 
Gangstø og kunstneren gjen-

dem i gang.
Med konsentrasjon og iver 

gikk deltakerne løs på lerretet, 
og det var en lun og rolig 
stemning som nesten var litt 
uvant når man er i et rom fylt 
med barn og ungdom. Det 
kom fram mye skaperglede og 
produksjonen var til tider høy. 

Skaperglede
Det var tydelig at både de 
minste og de litt større gledet 
til å få komme seg i gang med 
malingen.  Herlig fri for in-
struksjoner, bare litt tips om 
farger, form og bruk av fantasi 
var alt som skulle til for å få 

lerverksted. Kulturskolerektor 
Ellen Eva Sverdrup sammen 
med museumsdirektør Åshild 
Kittelsen og Stefan Patrick 
Nilsen (undertegnede) fra 
Dønna Frivilligsentral hjelper 
til med å holde trådene sam-
men. 

Prosjektet tar for seg maling 
sett i relasjon til fred og venn-
skap mellom nasjoner. Gangs-
tø forteller om et omfattende 
nettverk rundt i hele verden. 
Med arbeid i blant annet 
Russland og Nord-Korea. 

Prosjektet har sitt opphav i 
Bindal, Nordland, og det viser 
at selv små steder i distriktet 
kan nå ut til verden og binde 
sammen nasjoner. 

På ferjer og flyplasser
Etter at malerverkstedene er 
ferdig, velges det ut noen bil-
der som skal stilles ut ulike 
steder. Her i Norge er det 
blant annet en fast utstilling i 
forsvarsdepartementet, med 
bilder malt i Tunisia, Sri Lan-
ka, Tyskland og Mexico. Male-
rverkstedet på Dønna har som 
mål å få til utstillinger blant 
annet på ferjer og flyplasser i 
regionen. 

På Dønna er det kultursko-
len og påmeldte ungdommer 
som kommer sammen til ma-

TO HJERTER: Bilde malt av Una 
Buraseth Pedersen.

ARRANGERTE: Catrine Gangstø fra Peacepainting og arrangør 
Eva Ellen Sverdrup fra Kulturskolen i Dønna med ett av bildene fra 
prosjektet.

Maler for fred
KUNST: En fredag og lørdag i mai fikk Dønna besøk av Catrine Gangstø   
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NYHET 2013

Priser er veil., inkl. mva. Hest – Skaphengere 
er FOB Gaupen. Reg. omk. kan tilkomme.

• Varehenger fra kr 5.995
• Båthenger fra kr 7.495
• Yrkeshenger fra kr 15.495
• Skaphenger fra kr 23.995
• Hestehenger fra kr 33.995

FLERE NYE MODELLER 
OG VEKTKLASSER

Sandnessjøen, Felleskjøpet . . . . . . . . . . . 03 520

Sandnessjøen, Hansens Bilverksted . . 75 06 37 10

KUNSTNER: Ulrikke Bamberg Gleinsvåg med to av sine bilder.

unge i et prisverdig prosjekt i 
fredens og vennskapets navn.

Tekst og foto:
Stefan Patrick Nilsen

desk@hblad.no   75070300

til sitt kontor, og sist blir fem 
bilder rammet inn og skal inn-
gå i utsmykningen av Dønna-
hallen. Alt takket være et sær-
deles minneverdig malerverk-
sted, med engasjerte barn og 

bindelse med åpningen av årets 
sesong. Ordførerkontoret i 
Dønna får selvsagt et bilde og 
likeså fylkesordføreren i 
Nordland. Ytterligere et bilde 
har Dønna Frivilligsentral fått 

sende noen ut på en reise 
andre steder i verden. 
Gledelig er det at Museet på 
Nordvika med Åshild Kittel-
sen, har sagt seg villig til å stille 
ut et utvalg av bildene i for-

nom bildet og fant på navn og 
beskrivelse av det de hadde 
skapt. Deltakerne bestemte 
selv om de ønsket et bilde med 
hjem, om de ønsket å stille det 
ut i nærmiljøet, eller kanskje 

           ø fra prosjekt Peacepainting.
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