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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Vill du äta lunch, ta en fika 
eller leka i trädgården? 

Är du sugen på att träffa folk? 
Är du mellan 0-105 år?

Då är du välkommen till 
Öppet Hus 

i Starrkärrs församlingshem.

ÖPPET klockan 10.00-14.00  
tisdag och torsdag 5 och 7 juni, 

tisdag till torsdag  
12, 13 och 14 juni

LUNCH, KAFFE & FIKA, 
GLASS och mycket mer...

VARMT VÄLKOMMEN!

Öppet hus
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BOHUS. Först sång, 
musik och skratt.

Därefter kaffe och 
smörgås.

Som avslutning på 
eftermiddagen ett 
tänkvärt föredrag av 
den tidigare socialde-
mokratiska toppoliti-
kern Bengt Göransson.

Pensionärsträffen i Bohus 
servicehus är en tilldragelse 
som brukar locka fullsatt 
salong. Tisdagseftermid-
dagens begivenhet utgjorde 
inget undantag. Drygt 100 
personer hade kommit för 
att ta del av det arrangemang 
som Socialdemokraterna, 
ABF och Folkets Hus och 
Parker stod bakom.

– Vi brukar göra det här 
en gång om året och respon-
sen ser du själv. Det råder 
heller ingen tvekan om vem 
som ska stå för underhåll-
ningen. Stefan Ljunqvist är 
ett säkert kort, säger Hasse 
Andersson (S).

Tillsammans med sin 
trogna parhäst, Lennart 
Palm från Lerum, satte 
Ljungqvist högsta fart från 
början. Det serverades visor i 
olika former och däremellan 

vitsar som fick besökarna att 
chippa efter andan.

– Nu ska vi lämna efter 
oss vårt musikaliska arv som 
kommer att gå från genera-
tion till generation, kon-
staterade Stefan Ljunqvist 
innan han stämde upp i 
avslutningsnumret ”Evert” 
till publikens stora förtjus-
ning.

Viktig aspekt
Mer stillsamt blev det efter 
kaffetåren då den förre 
kultur- och skolministern 
och sedermera även utbild-
ningsministern, Bengt 
Göransson, pratade under 
rubriken ”Kund eller med-
borgare”.

– Vi var några personer 
som var och lyssnade på 
Bengt i samband med att 
han höll ett föredrag i Kung-
älv. Vi tyckte att budskapet 
i det han sade var så bra att 
vi ville få hit honom. Det är 
en ideologisk viktig aspekt 
som Bengt Göransson berör. 
Faktum är att jag inte har 
hört en bättre talare sedan 
Olof Palme, säger Thor 
Eliasson, ledamot av det 
socialdemokratiska pensio-
närsutskottet.

Bengt Göranssons före-

drag handlade till största del 
om det offentliga språkets 
tankemässiga konsekven-
ser. Göransson pratade om 
dagens språkliga träsk och 
gav några exempel på vad 
han menade.

– Vi ska inte fuska med 
begreppen. Nyligen såg jag 
en helsidesannons i en dags-
tidning med bilder på en 
häftapparat, hålslag och så 
vidare. Avsändare var Vision 
– för gladare måndagar. Det 
visar sig att det är tidigare 
Kommunaltjänstemannaför-
bundet. Vilken respekt tror 
ni att medborgarna får?

– Att återerövra språket är 
en av de viktigaste politiska 
uppgifterna, hävdar Görans-
son som ondgjorde sig över 
den senaste regeringsför-
klaringen som han likställde 
med en signalordsförklaring 
av Hasse & Tage.

– Vi måste använda ett 
korrekt språk, inte bara en 
anhopning av ord och en 
massa torftiga begrepp.

Bengt Göransson gav 

ytterligare ett exempel från 
verkligheten då han redo-
gjorde för annonsunderlaget 
för Sollentuna kommun då 
de nyligen annonserade efter 
en rektor. 

– Produktionskontoret 
söker en resultatenhetschef 
som vet att göra kunderna 
nöjda. Vad är det för syn på 
skolan? Vi ser inte på barnen 
som elever utan som produk-
tionsenheter.

Frihet
Bengt Göransson avrundade 
med sina tankar om valfrihet, 
som ofta används i politiska 
sammanhang.

– Vår frihet är betydligt 
v i k t i g a r e 
att slå vakt 
om än vår 
v a l f r i h e t . 

Valfrihet innebär att vi får 
välja bland något som någon 
annan ställt i ordning.

Oppositionsrådet Paula 
Örn (S) satte punkt genom 
att ge senaste nytt från kom-
munens horisont. Bland 
annat informerade hon 
om det nya äldreboendet i 
Nödinge som håller på att 
växa fram och som är klart 
för invigning till hösten.

Ljungqvist + Göransson = lyckad pensionärsträff
– Blandning av humor allvar

Stefan Ljungqvist underhöll 
publiken.

Medborgare inte kunder. 
Bengt Göranssons tal till 
församlingen möttes av app-
låder.

Över 100 personer kom till pensionärsträffen i Bohus servicehus.

Oppositionsrådet Paula Örn 
(S).

SURTE. Glasbruksmuseet i Surte hade på 
pingstdagen vernissage med konstnären 
Ingrid Levin. Ett förvernissage som var 
mycket välbesökt hölls på pingstaftonen i sam-
band med Trädgårdens Dag.

Inspirationen till Ingrids oljemålningar 
hämtar hon från olika motiv i naturen. Konst-
nären som har sina rötter i Surte har alltid 
målat för sitt eget nöjes skull och är glad att 
andra också uppskattar hennes alster. Hon 
har medverkat i ett flertal utställningar, bland 
annat på Österlen.

Utställningen på Glasbruksmuseet pågår till 
och med den 17 juni och är väl värd ett besök.

JONAS ANDERSSON

Konstnären Ingrid Levin visar sina alster Konstnären Ingrid Levin visar sina alster 
på Glasbruksmuseet i Surte. Utställningen på Glasbruksmuseet i Surte. Utställningen 
pågår till och med den 17 juni.pågår till och med den 17 juni.

Oljemålningar visas 
på Glasbruksmuseet
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