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Sven Alm, Eva Skyborn, Lennart Bertilsson, Eva Olivia Samuelson och Lars Linsten 

Vi är ett gäng som spelat ihop sedan 1998 
Och spelar allt från visor, folkmusik till jazz o pop 

Från hela Europa fram till svenskt material 
Och så blir det Allsång! 

Välkomna att lyssna till oss live här på Repslagarbanan i Älvängen den 5 december! 

FIKA FINNS ATT KÖPA I MUSEET
Arrangörer: Repslagarmuseet 

MUSIK-CAFÉ
REPSLAGARMUSEET, ÄLVÄNGEN 

LÖRDAGEN 5 December KL 19.00 
ENTRÉAVGIFT 100 KR 

KVÄLLENS GÄSTARTISTER 

Vi Spelar ”Låtar som fastnar” 

SURTE. I tisdags kväll 
hade Surte-Bohus Bib-
liotek- och kulturfören-
ing sin säsongsavslut-
ning.

När tilltänkta under-
hållare lämnade åter-
bud fick det bli en favo-
rit i repris.

Lars-Eric Frendberg 
från Trollhättan löste 
uppgiften med bravur.

Ordföranden Doris Hell-
man fick lätt huvudbry när 
duon Daga & Ingvar från 
Orust blev tvungna att kasta 
in handduken på grund av 
sjukdom samma dag som 
de skulle uppträda i Surte 
kulturhus. Ett samtal senare 
från Hellman till Lars-Eric 
Frendberg så var ersättaren 
fixad.

– Han hade redan två 

arrangemang inbokade, men 
han klämde in oss emellan. 
Oerhört tacksamt, säger 
Doris Hellman.

I högform
Ett 80-tal personer fanns på 
plats i kulturhuset för att ta 
del av musikunderhållningen. 
Lars-Eric Frendberg, som 
för övrigt var i högform, bjöd 
på ett brett spektra av njut-
ningsfulla melodier. Evert 
Taube, Lasse Berghagen 
och Gunnar Wiklund var 
några av de svenska visfeno-
men som tolkades. Publiken 
fick även lyssna till några av 
Elvis Presleys största hits.

– Det blev en riktigt trev-
lig kväll och förutom fin 
musik bjöd Lars-Eric, sin 
vana trogen, på en och annan 
rolig historia, säger Doris.

Kaffeservering och lot-

teridragning fick avsluta tis-
dagskvällens arrangemang.

Första medlemsträffen 
2010 kommer att äga rum 

den 26 januari då gästar Surte 
kulturhus.

JONAS ANDERSSON

Frendberg satte punkt för säsongenr säsongen
– Fin musik och roliga historier

Lars-Eric Frendberg underhöll publiken i Surte kulturhus i 
tisdags.
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SPF Göta Älvdalsbygden 
har varit på en kombinerad 
ost- och kulturresa i Fal-
bygden. Reseledaren Dick 
Bergström hade lyckats 
skapa ett mycket trevligt 
program för de 39 medlem-
mar som deltog. Första stop-
pet gjordes vid Falbygdens 
Ost där man intog buffé 
samt köpte julprydnader 
och ost. 

Därefter var det dags 
för Redberga och Harald 
Wibergs konstsamling. 
Haralds fru, Kristina 
Wiberg, berättade medryck-
ande om hans liv och hans 
stora naturintresse. Harald 
var mycket känd även utom-
lands och fick ta emot många 
utmärkelser.

Resan gick sedan till Kur-
orten på Mösseberg där det 
bjöds på lunch. Vi fick också 

en guidad rundvandring i 
de fina lokalerna. Under 
bussturen fick vi också lyssna 
på körmusik inspelad vid en 
konsert som SPF-kören del-
tagit i.                             ���

SPF-are på ost- 
och kulturresa

En bild som visar Harald Wibergs ritbord.

Ingrid Olsson i kungastolen 
på Mössebergs kurort.

Regn, regn och åter regn. 
Då känns det skönt att få sitta 
inomhus och njuta av sång 
och musik. Detta fick Aktiva 
Seniorer göra under sitt okto-
bermöte den 25 november. Då 
hade vi förmånen att få följa 
med Ulf Källvik och Lennart 
Palm på ”En resa i musikens 
värld ”.

Ulf började sin musikaliska 
bana redan som femåring. 
Pappan var musiker och hans 
mamma kuplettsångerska 

hos Karl Gerhard. Med detta 
påbrå var det naturligt att fort-
sätta på den inslagna vägen.

Lennart uti Lerum låter tala 
om sig som organist, arrangör 
och låtskrivare. Mest känd är 
han nog från Melodikrysset.

Två små röda rosor
Resan började med Två små 
röda rosor, en melodi som 
hänger med ännu. Minnen från 
den egna vistelsen på ”kollo” 
ledde vidare till Brevet från 

kolonin. 1999 fick Ulf Källvik 
Lasse Dahlquiststipendiet. I 
arrangemang av Lennart fick 
vi lyssna till Upp och pröva 
dina vingar. Att Ulf medverkat 
i musicaler var lätt att förstå 
när han bjöd på I dina kvarter 
ur My fair lady. I den spelade 
han mot Jan Malmsjö.

En dedikation till alla far- 
och morföräldrar framfördes 
så med stor inlevelse. Det var 
Lasse Berghagens En kväll i 
juni. Vad kunde passa bättre 
att sluta med än Vår bästa tid 
är nu. Ett härligt slut på ett 

suveränt program. Blommor 
och stående ovationer visade 
detta och ledde till extranum-
ret Musik skall byggas utav 
glädje.

Information
Som vanligt avslutades möte 
med lite information. Barn-
cancerfonden fick 2009 kronor 
i oktober. Lerums Aktiva 
anordnar en resa till Belgien 
under våren. Bengt B infor-
merar om Kubaresa i februari 
och vandring i Tyrolen 12-19 
juni.                      Inga Isaksson

En resa i musikens värld

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

Måndag - torsdag kl. 11-14.30
Fredag kl. 11-22 
Lördag kl. 13-22
Söndag kl. 13-20

Kl 12-17

Du kan också beställa från 

vår pizza och a la cartemeny


