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SURTE. Klapp, klapp, 
klapp.

Applåderna tillägna-
des Matroserna som 
bjöd på ett storslaget 
uppträdande i Surte 
kulturhus.

Säsongsavslutningen 
innehöll allt det som 
publiken kunde önska 
sig.

När Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening kallar på 
uppmärksamheten kommer 
folket. 100 personer trängde 
in sig i kulturhuset för att 
ta del av vårens avslutande 
arrangemang där Matro-
serna från Göteborg utgjorde 
dragplåstret.

– En samling härliga 
gubbar. De sjöng och spelade 
så att taket nästan lyfte. Det 
blev en härlig stämning och 
många goda skratt, säger för-
eningens ordförande Doris 
Hellman.

– Riktigt roligt blev det 
när ensemblen svidade om 
till kärringar och ordnade 
med kafferep.

Efter scenframträdandet 
serverades fika till alla som 
önskade. Förnöjsamheten 
bland gästerna gick inte att ta 
miste på.

Nu dröjer det till hösten 
innan Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening är tillbaka 
med nya aktiviteter.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. 150 per-
soner.

Så många kom för att 
se ”Nils Poppe – gyck-
laren och människan” i 
Skepplanda bygdegård.

Gunilla Poppe och 
sonen Thomas bjöd på 
storartad underhåll-
ning.

Det blev en bejublad och väl-
besökt föreställning i Skepp-
landa bygdegård förra lörda-
gen. Gunilla Poppe berätta-
de om Nils Poppes uppväxt, 
om hans film- och teaterbana. 

– Hon berättade med inle-
velse och värme. Nils adop-
terades när han var 5 år och 
kom till en trygg och bra 
familj, som deras enda barn, 

förklarar arrangören Kent 
Carlsson.

Thomas Poppe spelade 
och sjöng egna låtar.

– En fantastiskt lyckad 
kväll, säger Kent Carlsson.

Festlig säsongsavslutning i Surte
– Matroserna bjöd på underhållning

Matroserna svarade för underhållningen i Surte kulturhus i tisdags kväll. 

Våravslutningen lockade storpublik och åskådarna var nöjda 
med vad de fick se och höra.                    Foto: Allan Karlsson

Poppe drog storpublik

Gunilla och Thomas Poppe svarade för en bejublad föreställning i Skepplanda bygdegård förra 
lördagen.
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Vi önskar 
er alla en 
glad 
påsk!
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ÖNSKAR VI PÅ LA PLAZA
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GLAD
PÅSK
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GRYM
UTLOTTNING!


