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En anemon som pas-
serat ”bäst-före” bjuder 
på annan spänning än 
den fräscha, saftspända.

– Titta här, ådringen i 
kronbladen syns tydliga-
re, säger Mimmi Arons-
son Vogt, som ”alltid” fo-
tograferat men hade sin 
första fotoutställning 
2012.

Sedan dess har det bli-
vit ett 20-tal utställning-
ar och hennes bilder får 
en att stanna upp. Ett 
ärgat båtskrov i närbild, 
bilkyrkogård där natu-
ren håller på att ta över, 
grönskan utanför de fuk-
tiga fönsterglasen i lust-
huset i Gunillaberg ger 
nästan akvarellkänsla.

– Jag ser det vackra i 
detaljerna och jag är nog 
hopplös att vara ute och 
gå med.

Självlärde konstnä-
ren Gert Schuld har ta-
git med sig inspireran-
de och fantasieggande 
skultpturer från atel-
jén i Målilla. Han job-
bar gärna med trä, kop-
par, järnskrot, keramik 
och betong.

– Om folk har roligt 
när de ser mina skulp-
turer är jag nöjd. De 
mer provokativa konst-
verken har fått stanna 
hemma den här gången.

I utställningen, som 
pågår till den 21 maj, 
kan man också se må-
leri av Anders Gullberg, 
Göteborg och Neapel 
och Jucivaldo Tavares, 
Lund.

Rebecca Forsgren 
Malmström

Kyrkor, konst, älgar – och massor av kakor

Nästa helg finns det al-
la chanser att upptäcka 
nästgårds pärlor, när tu-
ristbyråerna i Vimmer-
by och Hultsfred lock-
ar med en ny upplaga av 
”Upptäckarda’n”.

– Det blir 38 platser 
man kan välja på i Vim-
merby kommun och ett 
20-tal i Hultsfred, säger 
Emelie Madsen på Vim-
merby Turistbyrå.

Spännvidden är stor.
– Det blir verkligen allt 

möjligt. En del boende-
anläggningar som öpp-
nar upp för besök, kyr-
kor, hembygdsförening-
ar, konstutställningar 
och besöksmål som Eriks-
gården, Virum och Astrid 
Lindgrens Näs.

En av aktörerna som 
deltar i”Upptäckarda’n” 
för första gången är 
Rokulla pensionat i 
Rumskullahult utanför 
Vimmerby.

– Ett gyllene tillfälle 
att marknadsföra oss på 
hemmaplan. Idag gästas 
vi av mer långväga gäster, 
men eftersom vi har en 
del tankar på att utveck-
la vår verksamhet vill vi 
visa vad vi gör och att vi 
finns också för kommu-
nens egna invånare, sä-
ger Clara Rylander, chef 
på Rokulla.

Eftersom söndagskaf-
fe är en av idéerna som 
kan bli aktuell på Rokul-
la testar man kakbuffé 
av det större slaget under 

”Upptäckarda’n”.
– Vi räknar med att ba-

ka 2 000-3 000 kakor i 
slutet på veckan.

”Upptäckarda’n” i Vim-
merby och Hultsfred ar-
rangeras numera vartan-
nat år.

– Jag tror att det var så 
att både besöksmål och 
besökare tyckte att det 
blev lite mycket med var-
je år. Men samtidigt vet 
vi att många tycker att 
det är ett väldigt trevligt 
arrangemang, så vi kan-
ske kommer att ändra det 
igen, man vet aldrig, sä-
ger Emelie Madsen.

Hur många som kom-
mer att ge sig ut på vä-
garna i de båda grann-
kommunerna är svårt att 
sia om.

– Vi vet ju inte ex-
akt, eftersom det också 
är många som åker utan 
att samla stämplar. Men 
vi hoppas förstås på så 
många som möjligt.

Rebecca Forsgren 
Malmström

SPF håller i dansen
I gårdagens tidning stod det att läsa om danskur-

ser i Vena. Det är SPF Seniorerna Hultsfredsbygden 
som anordnar dansen i studiecirkelform under led-
ning av Anna Samuelsson. Vimmerby Folkdanslag 
deltar alltså i dansandet, men håller inte i studie-
cirkeln.

rättelse

Clara Rylander bullar upp med stor kakbuffé när Rokulla pensio-
nat deltar i ”Upptäckarda’n” för första gången. Totalt medverkar 
ett 40-tal besöksmål i Vimmerby kommun. Foto: Ann Bengtsson

VIMMERBY
Kolla konst, titta in i kyrkor eller gå i närkontakt med 

hästar och älgar – när Vimmerby kommun öppnar upp för 
hemmaturistande nästa helg under ”Upptäckarda’n” är 
det bredd på utbudet. Närmare 40 besöksmål deltar i ar-
rangemanget.

– Jag tror det är lätt att bli hemmablind. Det finns myck-
et kvar att upptäcka både i Vimmerby och Hultsfred kom-
muner, säger Emelie Madsen på Vimmerby Turistbyrå.

Upptäckarda’n bullar upp besöksmål

Gå längs Kungsvägen
Idag, lördag, arrangeras Kungsvägsvandringen 

Skillingarum-Storebro. Storebro Sport Club inbju-
der till en tio kilometer lång vandring i fager vår-
grönska längs den anrika sträckningen som använ-
des bland annat av kungligheter som färdades mel-
lan Stockholm och Kalmar.

evenemangstips

Barnen i fokus på Globträdsdagen • Utställning på gymnasiet

VIMMERBY
På fredagen firade Vim-

merby den årliga Globträds-
dagen. På Vimmerby gym-
nasium presenterade tred-
jeårselever utställningen 
”Har världen blivit bättre – 
för barnen?”

I receptionen på Vim-
merby gymnasium står 
ett bord uppdukat med 
chipsskålar och cider i 
plastmuggar. 

På väggen mittemot 
hänger en världskarta, 
svarta konturer mot en 
vit bakgrund. Här och där 
på kartan sitter QR-ko-
der, streckkoder som kan 
läsas av med en app på te-
lefonen. 

Elever bakom kartan
Eleverna bakom ska-

pelsen förklarar att tele-
fonens kamera skannar 
koden och skickar en vi-
dare till faktasidor för de 
olika världsdelarna.

Kartan och faktasidor-
na har skapats av elev-
erna på samhälls- och be-
teendevetarprogrammet, 
SAB14. Utställningen 
”Har världen blivit bätt-
re – för barnen?” presen-
terades under fredagen i 
samband med Vimmerbys 
Globträdsdag. 

Globträdet är ett inter-
nationellt nätverk som 
verkar för att skapa de-
mokratiska mötesplatser 
och främja barns rättig-
heter i enlighet med FNs 
Barnkonvention.

Carina Johansson är lä-
rare på Vimmerby gym-

nasium och den som satte 
Globträdet på Vimmerbys 
karta. Hon berättar att 
det började 2004 när hon 
och några ungdomar blev 
nedbjudna till FN i Nai-
robi för att prata om hur 
Vimmerby kommun arbe-
tar med att implementera 
barnkonventionen i den 
dagliga verksamheten.

– Där hade man ett jät-
testort akaciaträd, där po-
litiker och ungdomar träf-
fas för att diskutera frå-
gor som berör barn. När 
jag såg det här mötet så 
kände jag att en sådan 
mötesplats måste vi ha i 
Vimmerby också.

För Carina var det givet 
att det skulle vara sock-
erdricksträdet på Näs. 

De frågade, fick OK, och 
den 5 maj 2006 invigdes 
så Vimmerbys globträd, 
en dag som varje år firas 
med aktiviteter kopplade 
till barnkonventionen.

”Bättre för de flesta”
På Vimmerby gymnasi-

um samlas nyfikna elev-
er runt världskartan, lad-
dar ner appen och läser 
av QR-koderna. Emma 
Karlsson är en av de 13 
eleverna bakom utställ-
ningen som klassen job-
bat med sedan en månad 
tillbaka. Hon berättar att 
de studerat fakta från oli-
ka delar av världen för 
att se huruvida barnens 
situation blir bättre. De 
har bland annat tittat på 

skolgång, sjukvård, sani-
tet och vaccinationer.

– Det har blivit bättre 
för de flesta, men det kan 
bli ännu bättre, säger Em-
ma Karlsson.

Hennes klasskamrat 
Ina Nilsson konstaterar 
att även om de visste att 
långt ifrån alla barn väx-
er upp med samma förut-
sättningar som i Sverige 
så blir det ändå en ögon-
öppnare.

– Vissa har ju inte till-
gång till toalett eller rent 
vatten. Då får man lite 
perspektiv.

Det är första gången 
som Globträdsdagen firas 
på skolan, tidigare år har 
man firat på Astrid Lind-
grens Näs. Carina Jo-

hansson berättar att man 
tidigare år haft fokus på 
barn och unga i Vimmer-
by kommun men att man 
i år ville ha ett mer inter-
nationellt perspektiv. 

Nästa klass får ärva
Idén gick hand i hand 

med den kurs om FN och 
dess olika konventioner 
som Carina Johansson 
håller i på skolan.

– Vi lade till det här 
projektet i kursen. Kar-
tan kommer sitta kvar 
och uppdateras med nya 
fakta allteftersom. Sen 
är tanken att nästa klass 
ska ärva den och jobba vi-
dare med det här.

Simon Uggla

Eleverna i SAB14 på Vimmerby Gymnasium framför sitt projektarbete. Foto: Simon Uggla

”De flesta har fått det bättre”

Mimmi Aronsson Vogt, Aneby, visar fotokonst. Här är det 
grönskan utanför lusthuset på Gunillaberg som fångat hennes 
intresse. Foto: Rebecca Forsgren Malmström

Skönt förfall i årets   
Sommarsalong 

Gert Schulds skulpturer är 
fantasieggande och inspire-
rande.

VIMMERBY
Idag öppnar Sommarsalongen i Warmbadhuset i Vim-

merby. En spännande mix av måleri, foto och skulptur.
– Jag gillar det ärrade och fotograferar gärna förfal-

let. Det sockersöta har jag slutat med för länge sedan, 
säger Mimmi Aronsson Vogt, Aneby.


