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Semester i Kristianstad
4 dagar i centrum

First Hotel Christian IV ���
Kristianstad bjuder på breda boulevarder, shopping och uteserver-
ingar i en historisk atmosfär. Ditt hotell är stadens gamla bankhus 
från 1901 som 2002 blev kårad till Kristianstads vackraste byggnad 
– och här är lika högt i taket som himlen är blå i Skåne. 

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst: 
Valfri 1/7-13/8 2012.
Endast slutstädning.First Hotel Christian IV 

Bra 
barn-
rabatt

Österrike vid himlen
8 dagar i Mitt ersill

Landhotel Heitzmann ����
Mellan Kitzbühel och Hohe Tauern i  den mysiga staden Mittersill 
och vid marknadsplatsen i centrum ligger det 300 år gamla lands-
hotellet  – och här bor ni med himlen som granne!

Ankomst: Lördagar t.o.m. 20/10 2012.      OBS: Kuravgift 1 EUR per pers./dygn.

från 3.299:-
Pris per person i dubbelrum 

23/6-18/8 inkl. 2 guidade 
vandringsturer inkl. matsäck

Landhotel Heitzmann

Semester 
vid Dieksee & Plön
4 dagar i Niederkleveez , Nordtyskland

 ★★★ 
Området mellan Kiel och Lübeck 
är ett litet paradis med 200 blan-
ka sjöar och stora, gröna back-
landskap. Det kallas Naturpark 
Holsteinisches Schweiz – och 
denna idylliska gröna oas lig-
ger endast 120 km syd om den 
dansk-tyska gränsen. Här ligg-
er hotellet strax nere vid sjön 
Dieksee som är förenad med 
bland annat områdets största 
sjö Plön See. Hotellet har en 
egen brygga, där det också är 
avgång med MS Dieksee.

Pris per person i dubbelrum

1.549:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 28/9 
samt tisdagar och fredagar 
2/10-18/12 2012.

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

HAPPYDAYS STORA 

SOMMARTÄVLING
Se hur du 

www.happydays.nu
Vinster för 

över 40.000:- 

SÄSONGSFINAL

Lördag 16/6  

50% 
PÅ ALLT
Hela försäljningen sker till förmån för 
SVÄLTKATASTROF I VÄSTAFRIKA
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

STARRKÄRR. Torsdags-
kvällens visafton fick 
flytta inomhus, från 
fagra Prästalund till 
Starrkärrs församlings-
hem.

Besvikelsen över 
det förbyttes snabbt i 
glädje över att få höra 
två musiker som defini-
tivt hör hemma i större 
sammanhang.

Far och son Frend-
berg bjöd på 90 minu-
ters fenomenal under-
hållning.

Lars-Eric Frendberg har 
gästat Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening sedan 
mitten av 80-talet. Vädret har 
gäckat arrangören på senare 
år varför bygdegården fung-
erat som ersättningslokal när 
regnet gjort sig påmint. Den 
här gången föll ingen neder-
börd, men eftersom progno-
sen skvallrat om stänk ovan-
ifrån så fick församlingshem-
met ändå utgöra spelplats. 
Lokalen var fullsatt när Lars-
Eric och Johan Frendberg 
tog plats bakom mikrofoner-
na och hälsades välkomna.

Någon given manual fanns 
inte för kvällens program, 
det blandades vilt bland olika 
genres och faktum är att den gi-
tarrspelande duon behärskade 
alla dess varianter. Det var fin-
stämt vackert när Johan fram-
förde ”Fragancia” och ”Fattig 
bonddräng” och det var pam-
pigt när Lars-Eric gjorde sin 
tolkning av Thorsten Flincks 
”Jag reser mig igen”.

– Livets vägar är inte alltid 
raka och asfalterade, förklara-
de Lars-Eric apropå valet av 
låtar.

Allsång blev det när Johan 
och Lars-Eric tillsammans rev 
av Lasse Berghagens klassi-

ker ”Min kärlekssång till dig” 
och fartfyllt värre när Jerry 
Williams ”Did I Tell You” dök 
upp på repertoaren. 

– Jag vill framföra en sång 
av min stora idol, Paul Simon, 
som belönades med Polarpri-
set i år, berättade Johan innan 
han lät publiken njuta av ”The 
boxer”.

Lars-Eric återupptog rock-
snöret och det blev kända ör-

hängen från såväl Little Ger-
hard som Elvis Presley. 

Det som skulle bli avslut-
ningsnumret med Johans tolk-
ning av Tommy Körbergs 
”Stad i ljus” blev inte det då 
Thor Eliasson på mångas be-
gäran ville höra ”Inbjudan till 
Bohuslän”. Det blev både den 
och ”When the saints go mar-
ching in” innan det var dags 
att ta farväl.

– En fantastisk publik, 
vilken närhet, konstaterade 
far och son Frendberg när de 
tackade för sig.

De lovade att återkomma 
nästa år och då borde ännu fler 
ta chansen att lyssna på dessa 
musikaliska, roliga och ödmju-
ka trubadurer.

Fenomenal musikunderhållningFenomenal musikunderhållning
– 2 x Frendberg – 2 x Frendberg 
i Starrkärri Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Eric såg till att det blev allsång i lokalen.

Far och son Frendberg, Johan och Lars-Eric, bjöd på storartad musikunderhållning i Starr-
kärrs församlingshem i torsdags.


