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Kristi himmelfärds dag 2 juni kl 11-15 Gudstjänst i kyrkan kl 09.30

Kilanda Marknad
Sommarens tid är så sällsam och bid. Då möts vi till –

Med öppen gård

ALAFORS. Motionsdan-
sen är igång.

Premiären ägde rum i 
Furulundsparken tisda-
gen den 3 maj.

Till tonerna av Trippix 
dansade 85 personer.

Valborgsmässoafton inne-
bar premiär för Furulund-
sparken 2011. Några dagar 
senare väntade årets första 
motionsdans. Sju tisdags-
kvällar under våren och fem 
på hösten är inritade i pro-
grammet.

Det började med snö på 
morgonen, men övergick i 
solsken på kvällen. Tempe-
raturen inbjöd emellertid 
inte till folkparksbesök och 
därför får publiksiffran, 85 
betalande, ses som en fram-
gång för arrangörerna i 
Ahlafors IF.

Först att passera grindarna 
i tisdagskväll var 82-årige 
Ragnar Thelin från Bul-
laren. Han hade åkt tolv mil 
enkel väg för att få uppleva 
danspremiären i Furulund-
sparken.

– Ja, det blev några mil 
då jag glömde att köra av 
och var på väg till Göteborg 
när jag fick vända, berättar 
Ragnar.

Ragnar bjöds på en vär-
mande kopp kaffe av café-
personalen när han erlagt sin 
entré till Lennart Jönsson.

– Ni har en jättefin folk-
park. Jag åker gärna några 
mil för att få dansa på ett 
sådant här ställe, säger 
Ragnar Thelin.

Några minuter efter sju 

spelade Götborgsbandet 
Trippix den första låten och 
dansen var igång. Kylan 
tycktes inte påverka dansarna 
som svängde runt i såväl 
hambo, polka som foxtrot. 

Idag (läs tisdag) är det 
Rent Drag som står för 

underhållningen och nästa 
tisdag är det Diggarna som 
tar plats på scenen.

Förste dansaren att passera grindarna till Furulundsparken var Ragnar Thelin, som bjöds på 
kaffe och bulle av Gun Andersson och Gittan Otter.

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Kylslagen premiär i folkparken

Motionsdansen har Motionsdansen har 
rullat igång i Furulundrullat igång i Furulund

Efterlängtad danspremiär. Trots kylan var det många som 
hade putsat dansskorna och tagit sig till Ahlafors IF:s 
vackra folkpark.

Full fart på rotundan till tonerna av Trippix.
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20


