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På grund av sjukdom 
tvingas jag tyvärr hålla

STÄNGT
fram till 4 april

Hjärtligt
välkomna åter!

Med vänlig hälsning
/ Helena

5 april kl 11-16
Skepplanda Bygdegård 

Försäljning av:
• Sticklingar

• Trädgårdsdekorationer
• Hantverk

• Honung m.m
Kaffeservering & lotterier

Skepplanda
Bygdegård

Kl 12.00 

FÖREDRAG AV MARIE OLSSON
från Odlarliv i Tyresö

Inträde föredrag 50:-
Biljetter finns att köpa hos:

SV - 0303-74 85 02
Skepplanda biblioteket - 0303-33 05 15

Allans Bokhandel - 0303-74 66 05

Pelargondag

STARRKÄRR. Premiären 
av Skratta & Sjung blev 
en formidabel succé.

Publiken i Starrkärrs 
bygdegård stortrivdes 
med den underhållning 
som bjöds.

– Helt otroligt roligt 
att det kom så mycket 
folk och att vi fick den 
här responsen, sam-
manfattade Inga-Britt 
Karlbom, en av initia-
tivtagarna till arrang-
emanget.

I ett försök att skapa en ny 
musiktradition på landsbyg-
den och samtidigt låta allmän-
heten ta del av den stolta byg-
degårdskulturen bestämde sig 
Starrkärrs Bygdegårdsfören-
ing, Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening och Studieför-
bundet Vuxenskolan att enga-
gera Lennart Thorstensson. 
Är det någon som ska kunna 
locka folk ur stugorna så är 
det nämligen den dragspelan-
de gentlemannen från Kung-
älv. Hans ödmjuka och varma 
framtoning gör honom opti-
mal i rollen som programle-
dare och tillika allsångsleda-
re.

Skratta & Sjung bygger på 
ett koncept där musik varvas 
med roliga historier. Inte sär-
skilt märkvärdigt, men ack så 
populärt.

– Det ska vara lättsamt 
och folkligt. Det är det som 
är själva grejen, säger Lennart 
Thorstensson.

Arrangören var till en 
början lite osäker på hur stort 
intresset skulle bli. Ganska 
snart visade det sig att de 
knappt 100-tal biljetter som 
fanns till försäljning kunde 
varit det dubbla om lokalen 
givit utrymme för det. Samt-
liga stolar var besatta när Len-
nart Thorstensson hälsade 
välkommen, strax efter klock-
an tre på eftermiddagen.

– Tyvärr så måste jag inleda 
med beskedet att Leif Ran-
ders, som skulle varit med 
mig här idag, har blivit sjuk. 
Förhoppningsvis får Leif an-
ledning att komma hit till 
hösten istället, förklarade 
Lennart Thorstensson.

Leif Randers frånvaro gick 
dock obemärkt förbi. Istäl-
let förgyllde Flottans Kaval-
jerer premiären av Skratta & 
Sjung på bästa tänkbara sätt. 
Inte nog med att de stod för 
högklassig musikalisk under-
hållning, körmedlemmar-
na turades också om att dra 
vitsar i parti och minut. Den 
ena bättre än den andra och 
vissa som inte lämpar sig i 
tryckt media…

I pausen mellan de två ak-
terna serverades kaffe, smör-
gås och hembakad kaka. Be-
sökarnas förtjusning över ar-
rangemanget gick inte att ta 
miste på och många förhör-
de sig om tidpunkten för nästa 
Skratta & Sjung.

– Det blir till hösten. Vår 
förhoppning är att kunna ar-
rangera ett par tillställningar 
per säsong, säger Inga-Britt 
Karlbom.

Det råder ingen som helst 
tvekan om att Skratta & Sjung 
har kommit för att stanna.  

I STARRKÄRR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Flottans Kavaljerer förärades många applåder för sitt framträdande när Skratta & Sjung hade premiär i Starrkärrs bygdegård.

Lennart Thorstensson spe-
lade dragspel och höll i all-
sången.

Publiken i Starrkärrs bygdegård, fick precis som utlovats, 
möjligheten att både skratta och sjunga. 

Lyckad premiär för Skratta & Sjungpremiär för Skratta & Sjung

Allbilsverkstad!

Nöje


