
alekuriren  |   nummer 12  |   vecka 13  |   201120

 

S60 D3 Momentum teknikpaket, Tidur Embersvart-
metallic

NU 295 000:-
(333 600:-)

S60 D3
Momentum teknikpaket, Tidur, 
Nyckelavst passbag

Electrum 
guld

NU 295 000:-
(334 200:-)

S60 D3 
Kinetic, Tidur, Nyckelavst 
passbag

Cosmic vit NU 275 000:-
(311 200:-)

S60 D3 
Aut

Momentum teknikpaket, Volvo 
OnCall,Exteriörpkt

Vit NU 329 000:-
(362 400:-)

S60 D3 
Aut

Momentum teknikpaket, Tidur, 
Nyckelavst passbag

Embersvart-
metallic

NU 309 000:-
(352 700:-)

V60 D3
Summum, Teknikpkt, RTI, 
Volvo OnCall

Vit NU 329 000:-
(364 500:-)

V60 D3 
Aut

Momentum, Driver Supportpkt, 
Elinfällb. backsp, Volvo On Call

Vibrant 
copper

NU 329 000:-
(378 000:-)

Lilla Edet
Brovägen 20,
0520– 49 40 90
www.stendahlsbil.se

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A,
(Vid Bilprovningen)
0303-36 03 30

S60 & V60 I LAGER
FÖR OMGÅENDE LEVERANS

* Gäller utvaljda bilar. Kan ej kombineras med övriga erbjudanden

Läs mer på www.stendahlsbil.se

ÅRS SERVICE-AVTAL INGÅRMax 3000mil/ år 
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STARRKÄRR. Ute föll 
snön.

Fast inne i Starrkärrs 
bygdegård hälsades 
våren välkommen med 
sång och musik.

Det var lite upp och 
nedvänt när Skratta & 
Sjung arrangerades i 
söndags eftermiddag.

Snön blev ett samtalsämne 
bland besökarna till Skratta & 
Sjung. Störst uppmärksamhet 
tilldrog sig ändå yrvädret från 
Romelanda – Mona Esken-
gren. Hon stod i centrum till-
sammans med vännerna från 
Kode Dragspelsklubb.

– Att ha Mona tillbaka här i 
Starrkärr är nästan jämförbart 
som när Greta Garbo kom 
hem till Sverige, sade den 
charmerande dragspelsmäs-
taren och tillika allsångsleda-
ren Lennart Thorstensson 
när han presenterade efter-
middagens huvudperson.

Mona Eskengren är upp-
växt i Nol, men bor sedan ett 
antal år tillbaka i Romelanda. 
Det var många välbekanta 
ansikten i publiken och för 
Mona blev det rena kram-
kalaset när kaffepausen var 
kommen.

– Det är så roligt att få 
komma hit och träffa gamla 
bekanta. Vilken grej!

Precis som tidigare gånger 
blev det fullt hus i bygde-
gårdslokalen. Närmare 

hundra personer trängde 
ihop sig för att få lyssna till 
sköna dragspelstoner och all-
sång därtill.

– Vi trodde nog inte att 
det skulle bli fullt hus den här 
gången också. Bara hälften 
av biljetterna var sålda inför 
söndagen, men resten gick åt 
här idag. Tack och lov har vi 
laddat upp med mackor och 
kaffebröd så att det räcker, 
förklarade Inga-Britt Karl-
bom, ordförande i Starrkärrs-
Kilanda Hembygdsförening, 
när hon hälsade välkommen.

Under den första akten 
avverkades den ena sommar-
lika låten efter den andra. 
”Maj på Malö” och ”Dans på 
Brännö brygga” förde tan-
karna till sol och salta hav. 

– Titta inte ut, löd Thor-
stenssons rekommendation.

Ett och annat solonummer 
blev det från Mona Eskengren, 
som även hade plockat med sig 
sin ukulele dagen till ära.

Som sig bör serverades det 
också roliga historier. Det 
finns väl inget bättre sätt än 
att med sång och skratt hälsa 
våren välkommen? De vita 
fjunen från himmelen sågs 
bara som ett sista farväl av en 
lång och kall vinter.

Våren hälsades välkommen med sång och skratt
– Mona Eskenggren var tillbakaren var tillbaka i Starrkärr i Starrkärr

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lennart Thorstensson Lennart Thorstensson 
ledde allsången i vanlig ledde allsången i vanlig 
ordning.ordning.

Mona Eskengren, tillsammans med Kode Dragspelsklubb, Mona Eskengren, tillsammans med Kode Dragspelsklubb, 
gästade Starrkärrs bygdegård och arrangemanget Skratta gästade Starrkärrs bygdegård och arrangemanget Skratta 
& Sjung i söndags eftermiddag.& Sjung i söndags eftermiddag.


