
På onsdagskvällen den 2 
april får publiken som 
kommer till Aktivitets-

huset, Älvängen, träffa sång- 
och musikartisten Lars-Eric 
Frendberg.

Frendberg har förmå-
ga att förmedla sångargläd-
je, och om skratt förläng-
er livet kommer åhörarna att 
ha många fina år att se fram 
emot. Lars-Erics historie-
konst är nästan lika bra som 

han är sångare.
På sistnämnda området har 

han ett brett register. Han an-
vänder sig gärna av blomster 
från Evert Taubes sköna me-
lodibukett. Detsamma gäller 
Cornelius Vreeswijks re-
pertoar och de mest skim-
rande pärlorna från Björn & 
Bennys musikal Kristina från 
Duvemåla.

Frendberg har många 
strängar på sin lyra. Han är 

duktig på att imitera andra 
kända sångare, exempelvis 
Elvis Presley, Tom Jones 
och Jerry Williams.

Lars-Erik har också med-

verkat som konferencier och 
artist vid den stora Taubefes-
tivalen i Falkenberg tillsam-
mans med bland annat Sven 
Bertil Taube.

Kvällen arrangeras av 
IOGT-NTO-föreningen i 
Älvängen och Distriktsorga-
nisationen NBV.

Sture Andersson
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Rösta på din favorit ända fram till 5 maj

REPSLARMUSEETS ÅRLIGA

Vernissage
fredagen 28 mars kl 13.00
         Fri entré

Röstsedlar finns på Repslagarmuseet Älvängen
Vinnarna presenteras onsdag 7 maj på vernissagen av ”Vårsalongen”

Förra årets vinnande bidrag Emma Qvarford

På temat Ivar Arosenius
TECKNINGSTÄVLING

Lördagen den 8 mars 
2008 hade Starrkärr-
Kilanda Hembygds-

förening 70-årsjubileum i 
Starrkärrs bygdegård.

Eftermiddagen började 
med sedvanliga årsmötes-
förhandlingar, som leddes av 
Hugo Wallberg, med Mar-
gareta Lund som sekrete-
rare. Förhandlingarna gick 
raskt undan och innehöll 
inga nyheter eller överrask-
ningar. Vad som kan nämnas 
är att Inga-Britt Karlbom 
fick förnyat förtroende som 
föreningens ordförande, att 
medlemsavgiften är oföränd-
rad (100 kronor per år), att 
midsommarfesten på grund 
av regn gav ett litet över-
skott, bara en femtedel av 
normalt.

Under övrigt lämna-
de Inga-Britt Karlbom och 
Gerhard Andersson en re-
dogörelse över ”osynliga” 
arbeten och insatser som ut-
förts under de senaste åren, 
så som Spannmålsmagasinets 
färdigställande med kostna-
der, borrning och inkopp-

ling av vatten, ny elanslut-
ning, omläggning av taket på 
torpstugan, omfattande drä-
nering inom området, med 
mera.

Ordföranden lämna-
de också en redogörelse för 
programmet för det kom-
mande året samt meddela-
de också att vårens arbets-
dagar inleds 31 mars och 
varar under april på månda-
gar. Detta finns också upp-
taget i programmet, som de-
lades ut.

Ordföranden tackade 
mötet för förtroendet att 
hon får fortsätta som ordfö-
rande det kommande året. 
Hon tackade också styrel-
sen för ett gott arbete under 
det gångna året samt tack-
ade också de medlemmar 
som ställt upp och jobbat 
vid många tillfällen i Prästa-
lund. Hon tackade även av-
gående styrelsemedlemmar. 
Hon framförde ett stort och 
varmt tack och en bukett 
blommor till Paul Olsson 
för hans engagemang, och 
för att han alltid finns till-

gänglig i hembygdsparken. 
Därefter avslutade Hugo 
Wallberg årsmötesförhand-
lingarna.

Klockan sex inleddes ju-
bileumsfestligheterna med 
ett 80-tal gäster. Förening-
ens ordförande, Inga-Britt 
Karlbom, hälsade alla hjärt-
ligt välkomna. Hon tände ett 
tacksamhetens ljus, som fick 
brinna under kvällen för att 
påminna oss om de initiativ-
tagare som startat och sedan 
vidare byggt upp en verk-
samhet för att förvalta och 
förvara föremål från trakten, 
som vi och våra efterlevande 
har att ta hand om.

Hon hälsade de särskilt 
inbjudna gästerna välkomna. 
Dessa var Rut Johannes-
son, som fanns med redan 
när Föreningen bildades 
1938. Naturligtvis Lennart 
Thorstensson, som spelat 
på midsommarfesterna i 
över 40 år. De övriga hem-
bygdsföreningarna i kom-
munen, nämligen Nödinge 
Sockens Hembygdsförening, 
Skepplanda Hembygdsför-

ening, samt Hålanda Sock-
ens Hembygdsförening. Sist 
men inte minst Starrkärrs 
folkdanslag, som förgyllt 
midsommarfesterna med sin 
närvaro och dansuppvisning 
i många år. 

Hembygdsföreningar-
na och Centerkvinnorna 
uppvaktade med presenter. 
Folkdanslaget ställde upp 
och bjöd på en dansuppvis-
ning. Därefter kunde de som 
hade lust ta sig en svängom 
till Lennart Thorstenssons 
dragspel. Frampå kvällskvis-
ten bjöds gästerna på varm 
korv med bröd.

Naturligtvis såldes det 
lotter. Ett lotteri med diver-
se vinster, och ett lotteri på 
en brynost som skänkts av 
Inga-Lill Camitz.

Det är styrelsens för-
hoppning att alla närvaran-
de gäster fick en trevlig och 
minnesrik kväll. Vi hoppas 
också att många kommer 
tillbaka vid våra aktivite-
ter och kanske inte minst vid 
våra arbetsdagar.

Gerhard Andersson

Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening firade 70 år
– Årsmöte och jubileumsfest på samma dag

Inga-Britt Karlbom fick fortsatt förtroende som ordförande i 
Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening.

Arkivbild: Jonas Andersson

Lars-Eric Frendberg till Älvängen

Lars-Eric Frendberg uppträ-
der i Älvängens aktivitets-
hus onsdagen den 2 april.

ÄLVÄNGEN. I ons-
dags kväll arrangerade 
Älvängenskolan Boli-
viabasar för 26:e året 
i rad.

Snön och kylan bidrog 
till att alla aktivite-
ter ägde rum inomhus 
denna gång.

– Vi räknade in lika 
många besökare som 
vanligt, säger Lena 
Strand, rektor på 
Älvängenskolan.

Boliviabasaren på Älvängen-
skolan är en tradition som 
alltid tilldrar sig ett stort in-

tresse. Personalen ställer upp 
ideellt den aktuella kvällen 
och uppslutningen av elever 
och föräldrar är i det närmas-
te mangrann.

– Vi har inte hunnit sum-
mera kvällen ännu, men för-
säljningen gick väldigt bra och 
vi tror att överskottet ska bli 
ungefär detsamma som i fjol. 
Då blev det totala överskot-
tet 55 000 kronor, säger Lena 
Strand och tillägger:

– Jag vill passa på att rikta 
ett stort tack till alla besökare, 
men också till de företag som 
ställer och skänker så mycket 
fina saker till vår basar.

Att pengarna kommer 

till nytta råder det inga som 
helst tvivel om. För en månad 
sedan hade Älvängenskolan 
besök av stiftelsen som driver 
barnhemmet i Bolivia. Repre-
sentanterna visade bilder och 
berättade om barnhemmets 
verksamhet. Bland annat vi-
sades ett kort på en buss, som 
man har kunnat köpa in med 
pengar skänkta från Älväng-
enskolan.

Boliviabasar på 
Älvängenskolan

Besökarna till Boliviabasa-
ren gavs ett utmärkt till-
fälle att fylla på brödför-
rådet.

Andreas och Tim sålde blom-
mor för glatta livet.

Det rådde full kommers på 
Älvängenskolans Boliviaba-
sar i onsdags kväll. 

PÅ ÄLVÄNGENSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


