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Kom i tid och unna dig en

Helgspecial
Grillad Entrecôte

99:-

Lördag 27 mars

Boka bord!

– Skratta & Sjung är tillbaka
STARRKÄRR. En favorit 
i repris!

Det är vad som 
väntar besökarna till 
nästa veckas Skratta & 
Sjung.

Flottans Kavaljerer 
är nämligen tillbaka i 
Starrkärrs bygdegård.

För två år sedan var Flottans 
Kavaljerer med vid premiä-
ren av Skratta & Sjung, ett 
samarrangemang mellan 
Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening, Starrkärrs 
Bygdegårdsförening och 
Studieförbundet Vuxensko-

lan.
– En satsning som har 

slagit väldigt väl ut. Det har 
varit i princip fullsatt varje 
gång. Två gånger om året, 
vår och höst, bjuder vi in 
till Skratta & Sjung, förkla-
rar Inga-Britt Karlbom i 
arrangörskommittén.

Söndagen den 21 mars är 
det dags att sjunga in våren. 
Även om väderleken fortfa-
rande påminner om vinter 
är fågelkvittret och vårsolen 
inte långt borta.

– En hel del allsånger om 
våren och sommaren är att 
vänta, intygar Inga-Britt.

Lennart Thorstensson 

kommer i vanlig ordning att 
stå beredd med dragspelet. 
När han dessutom får säll-
skap på scenen av Flottans 
Kavaljerer så är underhåll-
ningsfaktorn garanterat hög.

– Publiken kan nog räkna 
med en och annan Göte-
borgsvits. Det var många 
härliga skratt senast som 
Flottans Kavaljerer besökte 
oss, berättar Inga-Britt.

Sång, musik och vitsar i 
parti och minut har utan-
nonserats. Ett löfte som med 
all sannolikhet kommer att 
infrias.

JONAS ANDERSSON

Kärt återseende med Flottans Kavaljerer

Nästa söndag arrangeras Skratta & Sjung. Flottans Kavaljerer, som var med vid premiären 
för ett par år sedan, kommer tillbaka för att roa publiken i Starrkärrs bygdegård.

Arkivbild: Jonas Andersson  

Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening höll söndagen 
28 februari sitt årsmöte i för-
samlingshemmet, Starrkärr. 
Mötet öppnades av ordfö-
rande Inga-Britt Karlbom 
som hälsade välkommen.

Gerhard Andersson 
valdes att leda förhandling-
arna. Verksamhetsberät-
telsen påminde om de akti-
viteter Prästalund bjudit på 
under det gångna året: Visor 
i Prästalund med Lars-Eric 
Frendberg, midsommar-
firande, och Hasseldag, en 
hantverksdag med ett 15-tal 
slöjdare i hassel. Besökarna 
fick även pröva på has-
selslöjd under sakkunnig 
ledning. I smedjan värmde 
ässjan och smeden undervi-
sade intresserade i smide.

Dessutom har Hem-

bygdsföreningen medver-
kat med Skratta & Sjung, 
Kilanda Marknad, 

Aroseniusdagen samt 
vandring i Kilanda tillsam-
mans med kyrkan. Fören-
ingen har ett gott samarbete 
med övriga hembygdsfören-
ingar och Repslagarmuseet.

Styrelsen omvaldes 
och ordföranden tackade 
styrelsen och medlemmar 
som deltar i arbetet med 
Prästalund. Det är viktigt 
att museet i Prästalund 
kan bevaras till kommande 
generationer och ett sätt är 
att fler blir medlemmar i 
föreningen.

I år anordnas, Vandring 
i Kilanda 2 maj, Kilanda 
Marknad 13 maj, Visor i 
Prästalund 10 juni, Midsom-
marfirande 25 juni, Visor 

i sommartid 30 juni och 
Hantverksdagen 21 Augusti.

Museet hålls öppet som-
martid för visning söndagar 
under juni-augusti.

Anita Silfversten

Karlbom kvar som hembygdföreningens ordförande

Inga-Britt Karlbom sitter 
kvar som ordförande i Starr-
kärr-Kilanda hembygdsför-
ening.

GÖTEBORG. Nu är det 
dags igen!

Den 11-12 mars har ni 
chansen att få träffa 
Sveriges framtida 
kreativa entreprenörer 
i F-hallen på Svenska 
Mässan.

På Västsveriges 
största UF-mässa, 
Våga Vara Egen – 
regionala mässan i 
Ung Företagsamhet, 
kommer över 240 UF-
företag att visa upp 
sig.
Företagen har startats av gym-

nasieungdomar under hösten 
och nu ställer de ut sina af-
färsidéer – smarta annorlun-
da produkter och tjänster som 
löser både små och stora pro-
blem. Mässan är öppen för 
allmänheten som också ha 
möjlighet att köpa produk-
ter och tjänster av företagen. 
Under dagen kommer besö-
karna att mötas av en sprud-
lande energi av ungdomlig 
kreativitet där idérikedomen 
tycks sakna gränser. Våga 
Vara Egen är höjdpunkten på 
läsåret där de bästa UF-före-
tagen har chansen att vinna 
priser i elva olika tävlingska-

tegorier.
Kort och gott – det här 

är morgondagens företagare 
då 23 % av dem som driver 
UF-företag startar egna fö-
retag med i snitt 4,5 anställa 
senare i livet enligt en CMA-
undersökning från 2006. Det 
innebär ungefär ett nytt jobb 
för varje elev som väljer att 
driva UF-företag inom en ti-
oårsperiod, det vill säga bara 
i Göteborgsregionen – 1380 
nya jobb (1380 UF-elever i 
år) och över 300 nya företag 
innan år 2020.

Dags för UF-mässa i Göteborg


