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Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
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Let us singLet us sing  

19 mars 17.00

ProjektkörenProjektkören sjunger gospel  sjunger gospel 
tillsammans med tillsammans med KompbandetKompbandet  

under ledning av Tomas Mellås och Åsa Gunnervik.under ledning av Tomas Mellås och Åsa Gunnervik.
Per-Martin Andersson, präst.Per-Martin Andersson, präst.

Älvängens blå kyrka

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

KonsertKonsert  

 Prova-på-gospel Prova-på-gospel
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STARRKÄRR. Skratta & 
Sjung är tillbaka.

Söndagen den 27 
mars arrangeras det 
trivselstund i Starr-
kärrs bygdegård.

För underhållningen 
svarar Mona Eskengren 
tillsammans med Kode 
dragspelsklubb.
Mona Eskengren, 74, ser fram 
emot att få stifta bekantskap 
med sin hembygd igen. Sedan 
1978 är hon bosatt i Romelan-
da, men det är i Ale som hon har 
sina rötter.

– Jag växte upp på Oljoberget 
i Nol, men jag var väldigt ofta 
och besökte farmor och farfar, 
Ida och Konrad, på deras gård 
i Starrkärr. Gården låg belägen 
alldeles intill bygdegården. Det 
var en härlig tid, berättar Mona.

Det är förmodligen av farfar 
som Mona har ärvt sin musika-
liska ådra. Hon kommer ihåg 
de gånger han satt hemma med 
munspelet.

– Jag minns det så väl. Han 
spelade alltid Kväsarvalsen.

– Även mina farbröder hade 
musiken i blodet. De spelade 
durspel, något som jag har tagit 
efter, förklarar Mona.

Emigrerade till Kanada
Det började emellertid med fiol-
lektioner i skolan. Som 17-åring 
köpte hon sitt första dragspel.

– Jag vet att jag började dela 
ut Göteborgs-Posten när jag var 
13 år. När jag fick ihop tillräck-
ligt med pengar stod jag inför 
valet om jag skulle köpa en mo-
torcykel eller ett dragspel. Det 
blev en 175-kubikare och drag-
spelet fick vänta några år, skrat-
tar Mona.

När väl dragspelsmusi-
ken tagit överhanden turnera-
de Mona och hennes kamrater 
runt bland gårdarna och under-
höll. Dragspelet hade hon med 
sig när hon flyttade till huvudsta-
den 1956 för att därefter emigre-
ra till Kanada.

– Jag spelade på olika klubbar 
i Toronto där Svenska kyrkan 
hade hand om underhållningen.

Tillbaka i Sverige öppnade 

Mona egen frisersalong och ki-
oskverksamhet. Musiken har 
dock alltid funnits med på ett 
eller annat sätt.

– Jag tycker det är så himla 
roligt. Jag spelar både femradigt 
dragspel och durspel.

År 2000 blev Mona Esken-
gren utnämnd till Gräfsnäsflick-
an och belönades med stipendi-
um. Kode dragspelsklubb, som 
också kommer att finnas med i 
bygdegården, har hon spelat till-
sammans med i femton år.

– De är så duktiga och det 
ska bli väldigt roligt att få upp-
träda tillsammans med dem. Vi 
kommer också att ha sällskap av 
Stig Alfredsson på gitarr, säger 
Mona.

Vad blir det för typ av musik 
som ni kommer att bjuda på?

– Det blir mycket sväng i lå-
tarna, det kan jag lova. ”Joddlar-
flickan” och ”Maria Maruska” är 
låtar som jag brukar spela och 
som folk förknippar mig med. 
Sedan så kommer det att bli 
några låtar på durspelet och jag 
funderar faktiskt på att ta med 
mig min ukulele också.

Som alltid finns Lennart 
Thorstensson med som konfe-
rencier och allsångsledare. Såle-
des är det klappat och klart för att 
hälsa våren välkommen i Starr-
kärrs bygdegård nästa söndag.

JONAS ANDERSSON

Skratta & Sjung är tillbaka

Mona Eskengren, med rötter 
i Nol men numera bosatt i 
Romelanda, är huvudartist 
när Skratta & Sjung arrang-
eras i Starrkärrs bygdegård 
nästa söndag.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av
vår älskade Mamma

Anna Karlsson
vid hennes bortgång, för

de vackra blommorna
samt gåvor till Surte
missionsförsamling,

framför vi vårt varma
tack. Ett stort tack även
till Hemtjänsten i Surte

för god omvårdnad.

BARNEN
med familjer

Tack

Stort tack till Er alla
som på olika sätt hedrat
minnet av vår Älskade

Thomas
Söderbom

vid hans sjukdomstid
och bortgång, för gåvor
till Cancerfonden samt
alla fina blommor till
hemmet. Ett särskilt
tack till Älvängens S-

förening, Alebyggen AB,
grannar, vänner,

officiant Reine Bäck,
solist Johan Ekstedt

och organist Vladimir
Masko.

EVA
Jessica, Fredrik

Rommin

Jordfästningar
Ingegärd Olsson. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 10 mars be-
gravningsgudstjänst för Ingegärd 
Olsson, Nödinge. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Ingvar Hansson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 11 mars 
begravningsgudstjänst för Ingvar 
Hansson, Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde e.m Renny Olausson.

Thyra Larsson. I Surte 
kapell hölls fredagen 11 mars 
begravningsgudstjänst för Thyra 
Larsson, Surte. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.


