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Program

Alla välkomna att fira

Sveriges Nationaldag 2012
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka
 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård
 Fanborgen formeras, flaggan hissas
 Tal av kommunalrådet Mikael Berglund

Fri entré - servering - lotterier
Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6 Juni

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som 
som önskar stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som 
medlem. Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.

Ni som tidigare har erhållit fanor 
ser vi gärna delta i fantåget.

- Robin som Michael Jackson, Sandra från Mimers hus,
 Wilma Tilda och Endla från Kullenskolan i Kungälv

• Kommunfullmäktiges ordförande, Klas Nordh, hälsar nysvenskar välkomna

• Utdelning av fana

• Fanborgen upplöses

• Blåsorkestern ”Larmet”

• Underhållning av Stuffa-Stig med Älvorna
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

STARRKÄRR. Han har 
varit en återkommande 
gäst sedan mitten av 
80-talet.

Nästa torsdag är det 
dags igen.

Lars-Eric Frendberg 
gästar Prästalunds 
hembygdsgård till-
sammans med sonen 
Johan.

De senaste åren har arrang-
emanget fått flytta inomhus 
till den närbelägna bygde-
gården. Nu har arrangören 
garderat sig med Starrkärrs 
församlingshem om det 
skulle bli regnväder.

– Det får vi inte tro att det 
blir. Att uppleva en vacker 
försommarkväll i Prästalund 

borde alla människor få göra 
åtminstone någon gång i 
livet. Det är en idyllisk plats 
med lövträden som omger 
de röda stugorna, säger Lars-
Eric Frendberg.

Tyngdpunkten under 
kvällen kommer att ligga på 
visor som anknyter till natu-
ren och sommaren. 

– Vi ska spela melodier 
som publiken kan nynna 
med i. När Johan är med 
blir det ytterligare variation 
i programmet. Bland annat 
kommer han att framföra 
”Sommarkort” av Cornelis 
Vreeswijk.

Sommarmånaderna inne-
bär en hel del turnerande 
för Lars-Eric Frendberg. I 
juli kommer han bland annat 

att uppträda på en somma-
restrad i Slottsskogen, en vis-
afton i Björkö kyrka och en 
spelning på Knippla.

– Jag tycker det är väldigt 
trevligt att få vara ute och 
spela på sommaren. Man 
möter olika miljöer och 
människor, ofta i feststäm-
ning. Nu hoppas vi på en 
tid med många sköna och 
soliga dagar, säger Lars-Eric 
Frendberg.

Innan visaftonen, näm-
ligen nu på lördag, blir det 
loppmarknad i Prästalund. 
Även då står Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening 
som arrangör.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. 360 perso-
ner.

Många kom till Furu-
lundsparken för att 
dansa till Streaplers.

Det blev på alla sätt 
en väldigt trevlig dans-
kväll i Ahlafors IF:s 
folkpark.

Den hittills varmaste dagen 
på året bjöd på festkväll i Fu-
rulundsparken. Ett av landets 
mest folkkära dansband, Stre-
aplers, var tillbaka på svensk 
mark efter två veckors arbete 
på Kreta.

– Skönt att vara hemma 
igen och underbart att få 
komma till denna vackra folk-
park. Det finns inget som slår 
svensk sommar och den här 
typen av spelningar, konsta-
terade sångaren Kenny Sam-
uelsson.

Streaplers serverade blan-

dade gamla hits med låtar 
från den nya plattan ”På egna 
vägar”, som har fått lysande 
recensioner och bra respons 
i skivhandeln.

– Vi har medvind just nu 
och det är givetvis jättero-
ligt. Spelningen i Furulund-

sparken utgjorde startskottet 
för en intensiv sommar med 
turnerande över hela landet, 
avslutar Kenny Samuelsson.

Danskväll som värmdeDanskväll som värmde

– Streaplers gästade Furulundsparken

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna Eriksson tog sig en svängom till sina favoriter.

Streaplers spelade upp till dans i Furulundsparken i fredags kväll. 360 besökare räknades in.

Frendberg kommer till Prästalund
Lars-Eric och Johan Frendberg bjuder på visor i Prästalund torsdagen den 7 juni.
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