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MINDFULNESS
– förmågan att vara närvarande i nuet

Ett sätt att förhålla sig till livet
 som motverkar oro och stress

Anmälan
 tel. 0303-74 85 02 

eller ale@sv.se

Första gången tisd 14 april kl 19.00

Fem gånger

Pris 360:- studiematerial tillkommer

Lokal Himlaskolans bibliotek

Ledare Ann Franzén Lördag 28 marsLördag 28 mars
18ÅR18 ÅR 
LEGLEG

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

- ETT SANT NÖJE- ETT SANT NÖJE

Åldersgräns 18 år. Boka bord på 0303-109 70.
www.farshatt.se

På stora scenen:

Festfabriken
På lilla scenen: Örjan
DJ: Tompa
Supé från 19.00
Efterinsläpp från kl. 21.00
Åldersgräns 25 årVarmt välkommen till en kul kväll!

Fredagen den 27:e är det åter dags 
för 80-talssuccén Cat Club. Två 
scener med levande musik och ett 
dansgolv med svängrum för såväl 
nya som gamla discomoves.
Vill du undvika kön, kom i tid.
Så vad väntar du på? Leta fram 
pumps och axelvaddar, så ses vi 
på dansgolvet!

Äntligen är 
80-talet tillbaka!

Tel. 0303-109 70      www.farshatt.se
Nästa Cat Club kör vi den 24 april. Då står The Killarna på scen.

VÅRKONSERT 
         med

 ALLSÅNG
Lerum-Surte Symphonic Band
spelar klassisk och populär musik 
under ledning av Folke Taubner 

i Surte Missionskyrka
lördagen den 4 april kl 17:00

Välkommen till en trivsam 
musik- och sångafton

Fri entré

Läs mer på 
www.lerumsurtemusik.se

Vitsipporna har inte kommit 
till Prästalund ännu, men 

bara ett stenkast därifrån tog 
sig ändå Lars-Eric Frend-

berg och Lennart Thor-
stensson sig friheten att 
hälsa våren välkommen. Med 
melodier som påminner om 
den underbara årstid som nu 
står för dörren, fick de alla 
i publiken att känna solens 
varma strålar även om det 
blåste en kall marsvind utan-
för dörren.

Exakt klockan 15 gjorde 
herrar Frendberg och Thor-
stensson entré. Då hade åhö-
rarna redan varit på plats en 
bra stund och underhållarna 
konstaterade av sorlet att 
stämningen var den rätta.

Ordföranden i Studieför-
bundet Vuxenskolan och till-
lika Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, Inga-Britt 
Karlbom, hälsade välkom-
men och passade samtidigt 
på att slå ett slag för bygde-
gårdens förträfflighet.

– Det är en fantastisk lokal. 
Vi som sitter här har ungefär 
tio minuters restid, vi par-
kerar bilen gratis alldeles 
utanför entrén, hänger av oss 
kläderna gratis och får sedan 
njuta av god underhållning 
tillsammans med gemen-
samma bekanta. Bättre än så 
kan det inte bli, sade Karl-
bom.

Söndagens program bjöd 
på en salig blandning av visor 
och allsånger. Repertoaren 
innehöll allt från Snoddas 
och Gunnar Wiklund till 
Tom Jones och Elvis Pres-

ley.
– Helt underbart att få 

uppträda inför en publik som 
lever med i arrangemanget 
på det här viset, berömde 
Frendberg som utöver fin-
stämd sång även levererade 
vitsar på löpande band.

Efter att ha tagit del av 
söndagsef termiddagens 
framträdande i Starrkärrs 
bygdegård råder det ingen 
tvekan om att våren faktiskt 
är här.

Våren hälsades välkommen i Starrkärrs bygdegård
– Återigen fullsatt på ”Skratta & Sjung”

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Eric Frendberg och Lennart Thorstensson bjöd på väl-
kända melodier med anknytning till våren när de gästade 
Starrkärrs bygdegård i söndags.

Skratta & Sjung har blivit en succé. I söndags var det återi-
gen fullsatt när våren hälsades välkommen.

STARRKÄRR. Våren är här!
Det förkunnade Lars-Eric Frendberg och Len-

nart Thorstensson i söndags.
De fick dessutom god hjälp av de hundratalet 

besökare till arrangemanget Skratta & Sjung i 
Starrkärrs bygdegård.


