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Än finns det tid kvar att se
Repslagarmuseets sommarutställning
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ALAFORS. Söndagen 
den 23 augusti arrang-
eras familjedag i Furu-
lundsparken.

Det stora dragplåst-
ret är Allgott & Vill-
gott.

– Blir det bara 
hyfsat väder räknar 
vi med mycket folk, 
säger parkgeneral Åke 
Johansson.

Höstsäsongen i Furu-
lundsparken inleds redan 
ikväll (läs tisdag) då motions-
danserna återupptas efter 
sommaruppehållet. Trippix 
svarar för musiken, denna 
den första av totalt sju dans-
kvällar.

– Vi har haft många besö-
kare på våra motionsdanser 
och vi hoppas naturligtvis att 
intresset ska hålla i sig, säger 
Åke Johansson.

En helt annan typ av publik 
än den som gästar motions-
danserna är att vänta nästa 
söndag då Ahlafors IF inbju-
der till familjedag. Arrange-
manget tar sin början klockan 
tolv och som första program-
punkt blir det underhållning 
av den numera välbekan-
te ”Stuffa-Stig” och dennes 
elever från Alboskolan, som 

kallar sig Trio mé ström & 
kontakt.

– Vi följer sedan upp det 
inslaget med Allgott & Vill-
gott. Det är ett radarpar som 
vi verkligen är glada över att 
ha fått hit. Det blir en barn-
kabaré att se fram emot, säger 
Åke Johansson.

Fartfylld blandning
Publiken kommer att bjudas 
en scenshow bestående av 
sånglekar och clowneri i 
en fartfylld blandning. All-
gott (Reine Svensson) har 
rosa kläder, spelar gitarr och 

sjunger. Villgott (Håkan Es-
kilsson), å sin sida har gröna 
kläder, spelar dragspel och 
sjunger.

Som tredje och sista mu-
sikinslag blir det framträdan-
de av Jörgen Hansson från 
Nödinge.

– Därutöver kommer vi 
att ordna med hoppborg och 
sedan håller givetvis serve-
ringen öppen under hela 
dagen, avslutar Åke Johans-
son.

ALAFORS. Sönda-
gen den 26 juli bjöd 
Ahlafors IF in till all-
sångskväll i Furu-
lundsparken.

Bjarne Lundqvist 
ledde densamma inför 
ett 80-tal besökare.

Vackert väder och 
hög stämning bidrog till 
en festlig inramning i 
folkparksidyllen.
Bjarne Lundqvist hade 
med sig fyra musiker när 
han äntrade scenen i Furu-
lundsparken. Arrangören 
hade hoppats på betydligt 
fler allsångssugna besökare 
än de 80-talet personer som 
tog plats uppe på rotundan 
där stolar placerats ut. Den 
trogna skara publik som 
kom fick emellertid valuta 
för entrépengen. Den förre 
Flamingo- och Streaplers-
sångaren var på ett strålande 
humör och hans avslapp-
nade stil smittade av sig på 
besökarna.

– Vad duktiga ni är på att 
sjunga, berömde Bjarne som 
avverkade säkra kort i form 
av Leende guldbruna ögon, 
Sånt är livet, I natt är jag din 
och 34:an för att ge några 
exempel.

Charmigt blev det också 
när de yngsta allsångsgästerna 
välkomnades upp på scenen 

för att tillsammans med 
Bjarne Lundqvist framföra 
Idas sommarvisa.

I dryga två timmar höll 
allsången på, med en kort 
paus där gästerna hade möj-
ligheten att avnjuta kaffe och 
hembakat i den ljumma som-
markvällen.

JONAS ANDERSSON

Allgott & Villgott kommer till Furulund

I FURULUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Allgott & Villgott blir det stora dragplåstret när Ahlafors IF 
och dess parkgeneral Åke Johansson hälsar välkommen till 
familjedag i Furulund nästa söndag.

…och sommaren bjöd allsång i folkparksidyllen!

NU HAR VI ÖPPET IGEN NU HAR VI ÖPPET IGEN 
EFTER SEMESTERN!EFTER SEMESTERN!
Endast lunch vecka 33Endast lunch vecka 33

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

Birgitta Berglund kom till allsången i sällskap med sonen 
Claes och barnbarnet Charlie.

Hembygdsdag
på Backa Säteri

Lördag 22 augusti kl 11-15

Välkomna!

• Slöjd
• Lotterier
• Fiskdamm
• Servering m.m.

Bjarne Lundqvist agerade allsångsledare med 
den äran i Furulundsparken.

Fr o m vecka 34Fr o m vecka 34
Månd - torsd 11-14.30Månd - torsd 11-14.30

Fred 11-22 Fred 11-22 
Lörd 13-22Lörd 13-22
Sönd 13-20Sönd 13-20


