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Program

Alla välkomna att fira

Sveriges Nationaldag 2010
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka

13.20 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård

13.30 Fanborgen formeras, flaggan hissas

13.35 Tal av Tina Friis-Hallberg

 • Utdelning av fanor

 • Fanborgen upplöses

 • Blåsorkestern ”Larmet”

 • Underhållning av Fyrklövern med flera

 • Kärra Nå’n-kören

Fri entré - servering - lotterier
Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6 Juni

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som 
som önskar stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som 
medlem. Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.

Ni som tidigare har erhållit fanor 
ser vi gärna delta i fantåget.

ÄT 2 BETALA FÖR 1

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

AFTER AFTER 
WORKWORK

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

Varje fredag 17- 20Varje fredag 17- 20

Årets festival i Furulund äger rum tidigare än i fjol. Redan nu på lördag är det dags att 
stifta bekantskap med lokala musiker i högform. Fred Carlsson, Per Andersson och Thomas 
Berndtsson gjorde succé senast.

Festival i Furulund
ALAFORS. Dags för festival i Furu-
lundsparken eller som arrangören 
säger:

"Rock N' Roll Rumble Reunion, 
större, starkare, mustigare och 
mysigare än någonsin".

– Vi har utvecklat konceptet och 
hoppas på en lång sommarkväll, 
säger initiativtagaren, Fred Carls-
son.

Precis som i fjol är det plats på scen för minst 
nio olika lokala band. HI-FI Hero med Fred 
Carlsson i spetsen utgör en av kvällens höj-
dare.

– Vi har med oss en bekanting på scen. 
Linda Holberg kommer att sjunga ihop 

med mig. Hon har nyligen släptt en kanon-
bra skiva och har uppmärksammats i radion, 
berättar Fred.

Ett annat stort dragplåster är det klassiska 
punkbandet från Bohus, Sjukdom. Nödinges 
stolthet, Broshan.com är också på plats.

Nytt för året är att parken också fylls med 
lite annat innehåll. Claes Lind kommer visa 
upp airbrush/motivlack för instrument, för-
eningen Heja Hårdrock ställer ut, Alebacken 
informerar liksom Vakna.

– Dessutom kommer Emma från Little 
Bird Tattoo att visa upp vad hennes studio kan 
erbjuda. Vi hoppas att det ska finnas något för 
alla och att man vill komma till parken extra 
tidigt för att ta del av allt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Fjolårets koncept har utvecklats


