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Nora, en konstnärssjäl
Vi beundrar den irländska terriern Tingeling som ligger oberörd och sover under
hela vårt samtal. Tingeling är Nordisk Champion och mor till många valpar.
Tingeling kan vara ganska barsk av sig mot andra hundar, berättar Nora, men hon
är en fantastisk familjemedlem.
Livet flyter fint just nu för Nora. Hon började på sin dröm utbildning
’Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering’ på Malmö Universitet i höstas. En
utbildning för den som vill vara med och forma framtidens städer.
Nora och hennes sambo Adam har fått förstahandskontrakt på sin lägenhet.
Det hörs att Nora är stolt över staden Malmö, det är en spännande stad med
många möjligheter och många delar, utvecklingen sjuder. På utbildningen blandas
teori och praktik. Under programmets gång får du insikt i sociala, ekonomiska och
politiska frågor. Lärarna är mycket kompetenta, gästföreläsarna kommer från olika
delar av branschen. Här utbildas framtidens stadsplanerare i samverkan med det
pågående arbetslivet. Man förstår hur samhället formas av sin historia och dess
konsekvenser.
Det tar tid att veta vilken utbildning som passar en, säger Nora.
Före utbildningen arbetade Nora på Byggnads fackförbund i Malmö.
Det är bra att förstå hur en stor organisation fungerar.
Konsten och kreativt skapande är en viktig del i Noras liv. Det pågår ett ständigt
skapande av tavlor när inspirationen och arbetsron finns. Hon har fått en bred
konstutbildning på Lunnevads folkhögskola. Hon minns speciellt sin fantastiske
lärare Henry Hermansson. Svårigheten är att bli nöjd, att tro på sin förmåga. Nora
har en stark dröm att få möjlighet att ställa ut sin egen konst. Hennes morfar
målade.
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Uppväxten i Öved, yngst av fem härliga systrar, har präglat Nora starkt och det
finns en evig längtan efter livet på landet bland djur och natur. Hästarna och
ridningen var en viktig del av barndomen och Öved betyder oerhört mycket för
Nora. Därför blev Nora mycket glad för stipendiet från stiftelsen GyllenstiernaWeitz.
För att inte helt förlora kontakten med
hästarna arbetar Nora extra på Malmö
Ridklubb.
För att inte förlora kontakten med
naturen så håller Nora och Adam på
att ta jägarexamen.
Ska Tingeling ut och jaga?
Nej, hon är nog lite för gammal. Man
lär sig mycket om viltvård och naturen,
jaktlagar och säkerhet. Det är roligt att
lära sig skjuta, men jag är osäker på
hur det känns när det är på riktigt.

Lycka till kära Nora!

