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  IDSOMMAR

Fredag
FOLKMUSIK
JAZZ - DANS

Lördag
MUSIKAL - KATTRESAN
KAMMARMUSIK
CLASSICAL MAGIC SHOW

Söndag
OPERA - FAIRY TALE
en midsommarnattsdröm
KAMMARMUSIK

mauritzbergkultur.wordpress.com

Kultur på Mauritzberg i samarbete med

Biljetter 50-250 kr
Boka nu på mauritzbergkultur@telia.com
eller via tel/sms till 0707-32 02 31

M

24-26 JUNI

FESTIVAL
PÅ MAURITZBERG

Kultur
UngdomK

STARRKÄRR. Väderle-
ken fick arrangören att 
flytta inomhus.

Istället för Präst-
alunds hembygdsgård 
blev det för publiken 
att ta plats i Starrkärrs 
bygdegård.

Ett 50-tal personer 
kom för att lyssna på 
Lars-Eric och Johan 
Frendberg förra tors-
dagen.

Traditionen att varje vår 
ordna en viskväll med Lars-
Eric Frendberg är uppskat-
tad av aleborna. Synd var att 
man inte kunde genomföra 
arrangemanget i fagra Präst-
alund. Det blev till att ta byg-
degården i anspråk.

– Vädret styr vi inte över. 
Det var bara att gilla läget 
och låta publiken kliva in i 
Starrkärrs bygdegård, säger 
Inga-Britt Karlbom, ord-
förande i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Som vid några andra till-
fällen hade Lars-Eric Frend-
berg sällskap av sin son 
Johan. De båda underhöll 
gästerna i drygt en och en 
halv timme med vacker sång 
och en hel radda av roliga 
historier.

– Precis som det ska vara. 
Det blev många skratt mellan 
de olika sångnumren, förkla-
rar Inga-Britt.

Musiken spände från 
Taube till Elvis. Johan 
Frendbergs tolkning av Cor-

nelis Vreeswijk måste också 
framhävas. Den var mäster-
lig!

Frendbergs fick flytta inomhus
– Far och son underhöll i Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Eric Frendberg charmade publiken i Starrkärrs bygde-
gård på sitt sedvanliga sätt.

Lars-Eric och Johan Frendberg underhöll med sång och fin-
stämt gitarrspel.

STARRKÄRR. En period 
i juni håller Starrkärrs 
församlingshem öppet 
hus.

Besökarna ges möj-
ligheten att äta lunch 
i den vackra sommari-
dyllen.

– Det är välbesökt 
och uppskattat, säger 
Kicki Jonsson.

När lokaltidningen kommer 
på besök till församlingshem-
met på onsdagsförmiddagen 
är det trångt om saligheten. 
Ett fyrtiotal lunchgäster har 
precis avnjutit en läcker mo-
rotssoppa när dagens hemliga 
gäst gör sig påmind.

– En nyhet för i år. Igår 
hade vi Pippi här och idag är 
det Noa som gästar oss. Mor-
gondagens gäst är Ivar Aro-
senius, men det får du inte 
berätta för någon, säger för-
samlingspedagog Solveig 
Markebo Sandersson.

Tisdag-torsdag under två 
veckors tid pågår öppet hus 
i Starrkärrs församlingshem. 
Syftet är att locka en bland-
ning av unga och äldre.

– Vi vill att församlingen 
ska vara inbjudande och att 
vi ska nå ut till nya männis-
kor i vår omgivning, avslutar 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Församlingshem blir lunchcafé

LUNCHGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Noa dök upp som hemlig gäst i Starrkärrs församlingshem i 
onsdags.

Luncherna i församlingshemmet är välbesökta.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

���������	
�	�������	�	���	�������	��	��

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20


