
STARRKÄRR. En triv-
selstund med sång och 
många skratt.

Det är vad som utlo-
vas när en ny musik-
tradition tar sin början 
i Starrkärrs bygdegård 
söndagen den 16 mars.

Den välkände drag-
spelaren och konferen-
ciern Lennart Thor-
stensson håller i trå-
darna med hjälp av den 
göteborgske historiebe-
rättaren Leif Randers.

I ett sätt att försöka få kul-
turen att blomstra även på 
landsbygden och låta allmän-
heten ta del av den stolta byg-
degårdskulturen, så görs nu 
en helhjärtad satsning på att 
skapa en ny musiktradition i 
Starrkärr. Skratta & Sjung ska 

förhoppningsvis bli ett lika 
klassiskt begrepp som Sång 
& Sånt har blivit i Kungälv. 
Förutsättningarna att lyckas 
är goda då programleda-
ren blir den samma, nämli-
gen Lennart Thorstensson. 
Bakom arrangemanget står 
Studieförbundet Vuxensko-
lan, Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening och Starrkärrs 
Bygdegårdsförening.

– Jag och Inga-Britt födde 
den här idén för ett och ett 
halvt år sedan när jag var här 
och spelade vid ett tillfälle. Jag 
såg att här fanns en potential 
och nu är vi redo att dra igång. 
Miljön är underbar och det 
känns alltid roligt att komma 
ut på landsbygden. Det är 
lite av hem till byn-känslan, 
säger Lennart Thorstensson 
till Alekuriren.

– Lennart är bygdens son 
och en verklig 
eldsjäl. Han 
har spelat på 
hembygds-
förening-
ens midsom-
marfirande i 
Prästalund i 
45 år och är 
som klippt 
och skuren 
även för det 
här uppdra-
get, säger 
Inga-Britt 
Karlbom, en-
gagerad i Stu-
dieförbundet 
Vuxensko-
lan och tilli-
ka ordföran-

de i Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening.

Lennart Thorstensson 
har varit med i uppstarten 
av många musik- och all-
sångskvällar. Förutom Sång 
& Sånt, som är inne på 26:e 
året, har han sett till att väcka 
liv i bygdegårdsrörelsen bland 
annat i Rönnäng och Kode.

– I Kode började vi i liten 
skala för tre och ett halvt år 
sedan. Vi har gjort sju pro-
gram och numera är det lapp 
på luckan varje gång. För-

hoppningsvis kan vi få se 
samma positiva utveckling här 
i Starrkärr, säger Lennart.

Den charmige historiebe-
rättaren Leif Randers från 
Göteborg kommer att göra 
Lennart Thorstensson säll-
skap under premiärtillställ-
ningen i Starrkärrs bygde-
gård. Randers, som har ett 
förflutet som fotbollsdoma-
re, är en garanti för skämt och 
många skratt.

– Det ska bli ett lättsamt 
arrangemang med musik, 
lite allsång, historier och 
någon överraskning kan det 
nog också bli, säger Lennart 
Thorstensson.

Skratta & Sjung kommer 
att återkomma till hösten, 
men därefter bestäms frek-
vensen utifrån allmänhetens 

intresse.
– Detta blir ett utmärkt till-

fälle att få träffa trevliga män-
niskor och samtidigt bjudas på 
ett par timmars trivsam un-
derhållning. Vi behöver skrat-
ta, då mår vi mycket bättre, 
säger Inga-Britt Karlbom och 
avslutar:

– Får vi tillräckligt med 
publik kommer vi att kunna 
vidareutveckla arrangemang-
et på sikt. Målet är att skapa 
en levande landsbygd genom 
samverkan mellan de olika 
kulturaktörer som finns här.
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AndakAndaktt
kl. 12.00 med

Andreas Pervik

FikaFika med med 
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Hjärtligt välkommen hälsar
Starrkärrs syförening

Behållningen
från basaren går till 

 Svenska kyrkans mission/
Lutherhjälpen

Starrkärrs kyrka
Familjegudstjänst

Söndagen den 9 mars kl.16.00
Starrkärrs fl ickkör och 

unga musikanter medverkar.
Kyrkfi ka i kyrkan

Präst: Björn Nilsson

Nols kyrka
Högmässa

Söndagen den 9 mars kl 11.00
Damkören Vox feminale medverkar

Präst: Mikael Nordblom

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Gemenskapsträff
Hålanda församlingshem

Onsdagen den 5 mars
kl 10.30-12.30

Nils-Gunnar och Lars-Göran
spelar och sjunger med och för oss

Musikmässa
Skepplanda kyrka

söndag 9 mars kl 17.00
Ungdomskören

Anneli och Christer Larsson,
sång och gitarr

Daniel Dalén, bas
Peter Frykman, präst

Storcafé
Onsdag 12 mars

kl 10-12.00
Skepplanda församlingshem

Dagens gäst: ”egna förmågor”

Välkomna!

Skratta & Sjung i Starrkärrs bygdegård
– Ny musiktradition skapas med Lennart Thorstensson

Evy Zackrisson, Starrkärrs Bygdegårdsförening, Lennart Thorstensson och Inga-Britt Karlbom, Studieförbundet Vuxensko-
lan och ordförande i Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening, är trion bakom arrangemanget ”Skratta & Sjung” som har premiär i 
Starrkärrs bygdegård söndagen den 16 mars klockan.

Ett stort antal medlem-
mar hade hörsammat 
inbjudan och mötte 

upp när Hålanda Bygdegård 
höll årsmöte den 24 februa-
ri. Under de sedvanliga års-
mötesförhandlingarna kunde 
mötesdeltagarna ta del av en 
redovisning av året som gått 
såväl ekonomiskt som verk-
samhetsmässigt. Man kan 
konstatera att verksamheten 
vid bygdegården är inten-
siv och att aktiviteter bedrivs 
i hela spektret från de allra 
minsta till pensionärer. 

Vid närmare 200 tillfällen 
har aktiviteter bedrivits i lo-
kalerna under 2007. Fritids-
gård, LAN-träffar, barn- och 
vuxengymnastik, pubkväl-
lar för medlemmar, pensio-
närsträffar, föreläsningar och 
privata festarrangemang är 
några av de aktiviteter, som 

kan nämnas.
Hålanda Bygdegård är en 
mötesplats av stor betydelse 
för bygden. 

Förväntningarna på ett in-
tensivt verksamhetsår 
2008 är tydliga. Förening-
en jobbar målinriktat med 
att hålla byggnad och loka-
ler i bästa skick för att besö-
kare och hyresgäster skall få 
optimal nytta och glädje av 
samlingslokalerna. En annan 
viktig uppgift är att hålla 
medlemmar och boende i 
bygden informerade om vad 
som är aktuellt, för ändamå-
let har den traditionella an-
slagstavlan kompletterats 
med en hemsida.
Till ordförande för 2008 
omvaldes Marie Andersson. 
Nya ledamöter i styrelsen är 
Mats Balte och Karin Pers-
son, Helge Malmgren nyval-

des, som styrelsesuppleant.

Yvonne Larsson, Ann-
Charlotte Andersson och 
Lillemor Prambrant av-
tackades med blommor efter 
förtjänstfulla insatser av ide-
ellt arbete i föreningens 
tjänst.

Innan mötet traditionsen-
ligt avslutades med kaffe och 
semla läste föreningens ord-
förande ur ett utkast till his-
toriebeskrivning av bygde-
gården, som framtagits av en 
av bygdens ”forskare”. Här 
fick mötesdeltagarna tillfälle 
att ta del av intressant kuri-
osa kring föreningens histo-
ria, bland annat kunde man 
konstatera att Hålanda Byg-
degård bildades 1950 och att 
den nya byggnaden kan fira 
15-årsjubileum i juni 2008. 

Noterat av LL

Marie Andersson omvald 
som ordförande

Välbesökt årsmöte för Hålanda bygdegård

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

I BYGDEGÅRDEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


