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ALVHEM. Musik & Pick-
nick är numera ett nytt nick är numera ett nytt 
begrepp.begrepp.

Förra söndagen var Förra söndagen var 
det premiär för kon-det premiär för kon-
ceptet som vännerna ceptet som vännerna 
Lennart Thorstensson Lennart Thorstensson 
och Peter Tifelt skapat och Peter Tifelt skapat 
tillsammans.tillsammans.

För underhållningen För underhållningen 
svarade Refräng & Co svarade Refräng & Co 
som lovade att åter-som lovade att åter-
vända till idylliska Väs-vända till idylliska Väs-
tergården även nästa år.tergården även nästa år.

besökte kompisen Peter besökte kompisen Peter 
Tifelt på hans vackra gård i Tifelt på hans vackra gård i 
Alvhem första gången blev Alvhem första gången blev 
han lyrisk. Samtidigt slog han lyrisk. Samtidigt slog 
det honom att här borde det honom att här borde 
det ske ett musikarrang-det ske ett musikarrang-
emang.emang.

– Jag fick en idé om att – Jag fick en idé om att 
förena denna fantastiska förena denna fantastiska 
plats med ett musikaliskt plats med ett musikaliskt 
inslag. Jag pratade med inslag. Jag pratade med 
Peter som tyckte det lät kul, Peter som tyckte det lät kul, 
berättar Lennart Thorstens-berättar Lennart Thorstens-

värd vid premiärfesten.värd vid premiärfesten.
Naturligtvis hade Len-Naturligtvis hade Len-

nart också dragspelet med nart också dragspelet med 
sig och innan Refräng & Co, sig och innan Refräng & Co, 
bestående av bestående av Kent Jonas-Kent Jonas-
sonson och  och Gunilla HansenGunilla Hansen, , 
intog scenen så bjöds det på intog scenen så bjöds det på 
allsång. Det inleddes med allsång. Det inleddes med 
”En gång jag segla i hamn” ”En gång jag segla i hamn” 
och publiken var minsann och publiken var minsann 
med på noterna direkt.med på noterna direkt.

Med tanke på att OS-Med tanke på att OS-
finalen i handboll mellan finalen i handboll mellan 
Sverige och Frankrike spela-Sverige och Frankrike spela-

som Musik & Picknick ägde som Musik & Picknick ägde 
rum får publiksiffran, drygt rum får publiksiffran, drygt 
60 personer, anses som klart 60 personer, anses som klart 
godkänd. Besökarna njöt i godkänd. Besökarna njöt i 
den underbara augustisolen den underbara augustisolen 
och av underhållningen som och av underhållningen som 
serverades i Tifelts som-serverades i Tifelts som-
maridyll.maridyll.

Låtarna som framfördes Låtarna som framfördes 
var stycken som en gång i var stycken som en gång i 
tiden kunde höras i Melodi-tiden kunde höras i Melodi-
radion. Örhängen från förr radion. Örhängen från förr 
som inte längre platsar i Sve-som inte längre platsar i Sve-
riges Radios programutbud.riges Radios programutbud.

och därför har vi tagit upp och därför har vi tagit upp 
den här tråden. Detta är den här tråden. Detta är 
musik för en vuxen publik, musik för en vuxen publik, 
säger Kent som på arrang-säger Kent som på arrang-
örens vädjan lovade att örens vädjan lovade att 
komma tillbaka nästa år för komma tillbaka nästa år för 
en favorit i repris.en favorit i repris.

– Gärna! Ett väldigt spe-– Gärna! Ett väldigt spe-
ciellt framträdande i en unik ciellt framträdande i en unik 
miljö. Vi kommer tillbaka, miljö. Vi kommer tillbaka, 
var så säkra.var så säkra.

Om vädret blir lika stor-Om vädret blir lika stor-
slaget nästa gång det stundar slaget nästa gång det stundar 
Musik & Picknick återstår Musik & Picknick återstår 

att se, men å andra sidan 
finns ett ridhus att ta till finns ett ridhus att ta till 
om regnet skulle göra sig om regnet skulle göra sig 
påmint.påmint.

– Berätta nu för era – Berätta nu för era 
vänner om denna härliga vänner om denna härliga 
söndagskväll som ni har söndagskväll som ni har 
upplevt, så blir vi ännu fler upplevt, så blir vi ännu fler 
nästa sommar, avslutade nästa sommar, avslutade 
Lennart Thorstensson och Lennart Thorstensson och 
tackade samtidigt Peter och tackade samtidigt Peter och 
Kerstin Tifelt för lånet av Kerstin Tifelt för lånet av 
trädgården.trädgården.

JONAS ANDERSSONJONAS ANDERSSON

ALVHEMALVHEM M ik & Pi kM ik & Pi k å d idå d id

Ljuvlig musikstund i AlvhemLjuvlig musikstund i Alvhem

Publiken njöt i den sköna augustisolen.Publiken njöt i den sköna augustisolen.
Arrangören Peter Tifelt i samspråk med Kent Jo-Arrangören Peter Tifelt i samspråk med Kent Jo-
nasson och Gunilla Hansen.nasson och Gunilla Hansen.

Programvärden Lennart Thor-Programvärden Lennart Thor-
stensson.stensson.

WWW.AHLAFORSIF.SE

ARRANGÖR: AIF HERRLAG
i samarbete med AIF och Ahlafors Bryggerier
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