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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

STARRKÄRR. Sommar 
betyder också musik-
kvällar i Starrkärrs 
kyrka.

Onsdagar från 27 juni 
till 15 augusti bjuds det 
på konserter av skif-
tande slag.

– Det är fjärde året 
som vi kör efter det 
här konceptet, förkla-
rar programmakaren 
Sabina Nilsson.

Från sång och visa, klassiskt 
till jazz och musik på en lång 
rad olika instrument. Varia-
tionen i årets sommarpro-
gram för Starrkärrs kyrka går 
inte att klaga på.

– Det bör finnas något 
för alla smaker, säger Sabina 

Nilsson.
Musik i sommarkvällen 

inleds onsdagen efter mid-
sommar och först ut är duon 
Pierre Torvald och Maria 
Ingemarsson, som uppträ-
der under rubriken ”En afton 
i Paris”. Det blir både trum-
pet- och pianomusik.

Veckan därefter blir det 
underhållning med Trio 
Acantus, en trio skönsjung-
ande damer, däribland Sabina 
Nilsson själv, som ackom-
panjeras av Lisa Johans-
son på piano. Ytterligare ett 
lokalt inslag blir det den 11 
juli då Gunnar Lindgren tar 
med sig sin saxofon för en 
sommarvandring bland våra 
mest älskade folkvisor och 
evergreens.

Innan den numera tradi-
tionella avslutningen med 
Peroria Jazzband hinns det 
också med ett musikaliskt 
fyrverkeri med familjen 
Hellgren, turkisk långhal-
sluta, näktergal och guld-
sträng samt en tonsättning 
av Dan Anderssons dikter 
signerad Ingmarie Dahlin 
och Mattias Bäckman.

– Vi har funnit en bra form 
och faktum är att besökarna 
har börjat hitta till kyrkan 
även sommartid. Vi hoppas 
och tror på en bra respons 
även i år, avslutar Sabina 
Nilsson.

Sommarmusik stundar i Starrkärr

TEXT
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jonas@alekuriren.se

Musik i sommarkvällen blir det i Starrkärrs kyrka med start nästa onsdag. Programansvarig 
är Sabina Nilsson (t h) som för övrigt dyker upp med Trio Acantus den 4 juli.

Torsdagen den 7 juni star-
tade vår resa med Stigenbuss 
bekväma fordon och med 
Hasse vid ratten. Efter upp-
hämtning av de 53 deltagar-
na i respektive hemort i vår 
långa kommun, från Skepp-
landa i norr till Surte i söder, 
startade vår hemliga resa som 
delvis är tillägnad vår ideellt 
arbetande kafépersonal i våra 
aktivitetshus.

Färden gick söderut till 
Göteborg och tog sedan ut 
färdriktningen österut på E40 
och i god fart passerade vi av-
tagsvägen till Landvetters 
flygplats, kanske till deltagar-
nas lättnad. Våra glada vär-
dinnor Maj-Britt och Rut 
låg i startgroparna och bör-
jade genast sälja PRO:s skra-
plotter ”Trippelskrapet” med 
som det visade sig många 
vinster. På utdelat kartblad 
kunde resenärerna sedan följa 
vår fortsatta färd mot okänt 
mål. Som tidsfördriv fick våra 

deltagare ett uppdrag att gissa 
på fågelarter på kluriga be-
skrivningar.

Vi passerade Ulrice-
hamn och stannade för ett 
första uppehåll vid Rasta i 
Strängsered, nära Smålands-
gränsen, där vi kunde sätta 
oss vid dukat bord och njuta 
av kaffe och dubbelfralla med 
ost och skinka. Stärkta av för-
täringen fortsatte resan förbi 
Huskvarna och in på E4 
längs den vackra Vätternle-
den till polkagrisarnas hem-
stad Gränna. Här bjöds det 
på godis. Vi fick se hur man 
bakar polkagrisar och hur 
tungt det är att från fyra kilo 
degmassa baka ut den till 16 
rullar för hand.

Mätta på polkagrisar begav 
vi oss till hamnen för att in-
vänta färjan över till Vi-
singsö. Mörka moln torna-
de upp sig över hamnen och 
så började det regna. Många 
bland oss skyndade till ki-

osken och köpte ett paraply 
för 20 kronor. Efter cirka en 
kvart upphörde regnet. Detta 
var säkert ett nytt försälj-
ningstrick av någon paraply-
fabrikant?

Vid framkomsten stod 
lunchen serverad i Vi-
singsö Värdshus, beläget vid 
hamnen. Därefter väntade 
remmalaget, häst och vagn, 
för att ta oss med på en härlig 
tur till öns sevärdheter och 
historiska lämningar. Färden 
gick i lugnt tempo och vi 
kunde njuta av både dofter 
och naturupplevelser.

Under hemresan gavs till-
fälle till lite hjärngymnastik 
för att hitta europeiska länder 
och städer som blandats både 
kors och tvärs på tävlingsku-
pongen. Duktigast var Ulla 
Dusan som fick ihop 38 av 
50 möjliga på en halvtimma. 
Efter uppehåll i Strängsered 
fortsatte hemfärden, med 
roliga historior både nya och 

från återvinningen förmed-
lade av Nisse, Märta-Stina 
och undertecknad. Glada och 
som jag hörde nöjda resenä-
rer kunde på nytt trampa Ale 
kommuns jord vid nio-tiden. 
Vädergudarna gynnade oss 
med bra resväder och endast 
den lilla skuren i Gränna. 
Fredagen bjöd på regn!

Nästa resa blir till Skagen 
den 14-15 augusti, därefter 
Casino med Rock’n Roll den 
18 september. Torsdagen den 
1 november till Göteborgso-
perans föreställning av Chess 
och som avslutning på årets 
resor blir det färden till jul-
marknaden på Dagsnäs slott 
vid Hornborgarsjöns strand 
fredagen den 23 november. 

Till slut: Tack alla ni som 
jobbar ideellt i våra cafeteri-
or och sprider glädje och ge-
menskap för alla besökare på 
våra aktivitetshus!

Stig

PRO Ale Norra på hemlig resa
Efter att ha ätit lunch på Visingsö Värdshus väntade remmalag för PRO Ale Norras resenärer.Efter att ha ätit lunch på Visingsö Värdshus väntade remmalag för PRO Ale Norras resenärer.

ALAFORS. En utomhus-
fest.

För att fira att som-
maren är här.

Barnen på Alkot-
tens förskola i Alafors 
fick rida häst, uppleva 
ansiktsmålning, fisk-
damm och fika.

Alkotten är en föräldrakoo-
perativ förskola med plats för 
20 barn mellan 1-6 år. Verk-
samheten har en inriktning 
mot natur och skapande.

– Detta innebär att vi går 
till skogen regelbundet där 
vi lär oss om djur och natur. 
Genom att gå till skogen vill 
vi uppmuntra till, och inspi-
rera barnens upptäckarglädje. 

Skogen är en fantastisk lek-
plats och vi försöker utnyttja 
det fina läge som Alkotten har 
med närhet till friluftsområ-
de, sjö och skog, säger lärare 
Anna Johansson.

I förra veckan arrangera-
des en utomhusfest i någor-
lunda vackert väder. Visser-
ligen kom det en regnskur, 
men det förtog inte glädjen 
och stämningen bland Al-
kottens alla barn. Höjdpunk-
ten var när Linda Svanberg, 
mamma till Sebastian, kom 
med hästen Jasmine. Samtli-
ga förskoleelever fick chan-
sen att sitta upp på hästryg-
gen för en liten ridtur.

– Jättekul, tyckte Wilma 
samtidigt som hon klappade 

hästen och spände fast hjäl-
men på huvudet.

I fiskdammen nappade 
det hela tiden och fikabordet 
bestod av goda chokladmuf-
fins som elever, personal och 
närvarande föräldrar lät sig 

väl smaka av.
– En dag med guldkant, 

sammanfattade Anna Jo-
hansson.

En dag med guldkant
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Wilma är redo för en ridtur på hästen Jasmine, som Linda 
Svanberg hade med sig till Alkottens förskola.

Viggo och Sebastian tog tillfället i akt att bli ansiktsmålade.

Fikan smakade gott tyckte Sixten, Arvid och Lucas.


