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ÄLVÄNGEN. 2012 är ett 
jubileumsår för Lennart 
Thorstensson.

För 50:e året spe-
lade Älvängensonen på 
midsommarfi randet i 
Prästalund.

Nästa lördag fyller 
Sång & Sånt 30 år.

Med dragspelet på magen 
har Lennart Thorstensson 
deltagit i ett oräkneligt antal 
musikarrangemang runtom i 
Västsverige genom åren.

– Jovisst har man varit 
runt lite här och var, säger 
Lennart som är en flitigt 
engagerad programvärd.

Det var Lennart Thor-
stensson själv som tog initia-
tivet till Sång & Sånt. Den 7 
oktober 1982 genomfördes 
det första programmet på 
Nordiska Folkhögskolan i 
Kungälv.

– Syftet var att få ut folk-
högskolans kulturverksam-
het till allmänheten, berättar 
Lennart.

Responsen lät inte vänta 
på sig. Redan vid andra pro-
gramtillfället kom 400 per-
soner, fler besökare än vad 
lokalen var anpassad för. 
Sedan har intresset hållit i 
sig.

– Ja, kan man tänka sig. Vi 
behöver inte marknadsföra 
våra arrangemang på bred 
front utan det är djungeltele-
grafen som går. Vi har många 
återkommande besökare 
som ogärna missar ett pro-
gram, säger Lennart.

Det har blivit någonstans 
mellan 250 och 300 program 
sedan starten -82. Upplägget 
har följt ett givet koncept, 
underhållning av en samling 
skara duktiga artister varvat 
med allsång.

– Det är inte svårt att hitta 
artister som vill vara med, 
de står snarare på kö. Jag 
ser gärna en blandning av 
erfarna musiker och nya för-
mågor.

Sedan 2004 håller Sång 
& Sånt till på Mimers Hus. 
Lördagen den 13 oktober 

firas 30-årsjubileet.
– Jag anstränger mig alltid 

till hundra procent för att få 
till stånd ett så bra program 
som möjligt. Jubileumskväl-
len bjuder på några trogna 
följeslagare som publiken har 
fått stifta bekantskap med 
ett antal gånger under dessa 
tre decennier. Lars-Eric 
Frendberg dyker upp till-
sammans med sin son Johan, 
Lowe Pettersson är en känd 
solist som ofta figurerar till-
sammans med Opus -83 och 
så har vi Pär Sörman, skå-
despelare och sångare, som 
tolkar Dan Andersson på 
ett fantastiskt sätt.

Hur länge kommer Sång 
& Sånt finnas kvar?

– Vi fortsätter så länge 
publiken kommer. 

Noterbart är också 
att Lennart Thorstens-
son kommer till Starrkärrs 
bygdegård söndagen den 
21 oktober med Skratta & 
Sjung. Upplägget påmin-
ner om Sång & Sånt och 
återkommer två gånger om 

året. Det allra första Skratta 
& Sjung arrangerades på 
hösten 2008.

– Den här gången får vi 
besök av Refräng & Co. 
En duo bestående av Kent 
Jonasson och Gunilla 
Hansen, som i första hand 
inriktar sig på populärmusik 
från förr, avslutar Lennart 
Thorstensson.
FOTNOT. Lennart Thorstensson fick 
Kungälvs kommuns kulturstipendium 
1985 och Kungälvs kommuns kulturpris 
1998.

JONAS ANDERSSON

Tomas Eneroth har suttit i 
riksdagen sedan 1994. Ene-
roth har bland annat ingått 
i Utbildningsutskottet, men 
är sedan valet 2010 vice ord-
förande i Socialförsäkrings-
utskottet. Han är ledamot i 
den parlamentariska Social-
försäkringsutredningen samt 
i den pensionsgrupp som 
Socialdemokraterna och de 
borgerliga partierna tillsam-

mans har för att hantera den 
blocköverskridande pen-
sionsöverenskommelsen. 

Tomas Eneroth var drag-
plåstret på den Pensionärs-
dag som Socialdemokra-
terna, i samarbete med ABF 
och Folkets Hus och Parker, 
bjudit in till i fredags efter-
middag.

– Det är ett tufft läge på 
arbetsmarknaden och vi 

har en hög 
arbetslöshet 
i landet. Vi i 

Socialdemokraterna driver 
regeringen framför oss och 
anser att de bör investera i 
fler nya jobb som tryggar väl-
färden på sikt. Det gäller att 
våga istället för att dra ner på 
ambitionsnivån, förklarade 
Eneroth i sitt inledningsan-
förande.

Sjukförsäkring och pen-
sion var annars de ämnen 
som Tomas Eneroth valde att 
fokusera på i sitt tal till för-
samlingen.

– Det pågår en mycket 
tuff debatt i riksdagen vad 
det gäller sjukförsäkringen. 
För mig är det obegripligt, 
i första hand moraliskt men 
även samhällsekonomiskt, 
hur regeringen kan hantera 
sjuka på det sätt som man gör 
idag, dundrade Eneroth.

Gällande pensionssyste-
met hade Eneroth inte heller 
mycket till övers för Allian-
sens politik.

– Den 1 januari 2007 blev 
vi i Sverige unika. Det finns 

nämligen inget 
annat land i 
världen där pen-
sionärerna beta-
lar högre skatt 
än löntagarna. 
Det är principi-
ellt galet och vi 
anser att det ska 
vara lika beskatt-
ning. Pension är 
en uppskjuten 
lön.

Efter att 
b e s ö k a r n a 
avnjutit fika 
med kaffe och 
smörgås väntade 
underhållning 
av firma Ulf 
Källvik/Lennart 
Palm. Samti-
digt tog Tomas 
Eneroth farväl, 
satte sig i bilen 
och åkte hem till 
Småland. Han 
lovade dock att 
återkomma till 
Ale när tillfälle 
ges i framtiden.

JONAS
ANDERSSON

NÖDINGE. Höstens 
boknyheter presente-
rades på Ale bibliotek i 
torsdags.

Besökarna fi ck en 
grundlig genomgång av 
nyinkommen litteratur.

Utbudet gick sanner-
ligen inte att klaga på.

Bibliotekspersonalen hade 
en hel del spännande läs-
tips att servera. Besökarna 
lyssnade intresserat och tog 
tacksamt emot det fyrsidiga 
kompendium som samman-
ställts med titlar och avbil-
dade omslag.

– Det är första gången 
som vi bjuder in till en sådan 
här presentation. Vi tyckte 
att det låg rätt i tiden nu när 
Bok- och biblioteksmässan 
precis har varit och vi går in 
i en tid då folk läser väldigt 
mycket böcker, säger biblio-
tekschef Eva Bünger.

– Personalen har verkligen 

gått in för uppgiften och läst 
in sig på nyheterna. Kanske 
gör vi en liknande satsning 
till våren.

Många kända författare 
finns med på höstens bok-
himmel. Lokal prägel finns 
i Stewe Claesons ”Den tju-
gotredje dikten”. Av roma-
ner i övrigt kan nämnas 
Mark Levengoods ”Rosor, 
min kära, bara rosor” och 
Jan Guillous ”Dandy”. Det 
finns en uppsjö av deckare att 
grotta ner sig i, bland annat 
Håkan Nessers ”Styck-
erskan från Lilla Burma”, 
Sven Westerbergs ”Onsala, 
höstvinden” eller varför inte 
Stephen Booths ”Död och 
begraven”. Av biografier 
och faktaböcker är det en 
blandad kompott, alltifrån 
Tommy Körbergs ”Kör tills 
du stupar” till Glenn Hyséns 
”Ha dé gott”.

JONAS
ANDERSSON

Boknyheter på biblioteket
I torsdags skedde en presentation av höstens boknyheter på 
Ale bibliotek.

Lennart Thorstensson jubilerar – igen!

Älvängensonen Lennart 
Thorstensson fi rar 30 år 
med Sång & Sånt i Kungälv.

Sjukförsäkring och pensioner diskuterades
– Tomas Eneroth (S) besökte Bohus Servicehus

Tomas Eneroth, socialdemo-
kratisk riksdagsledamot i 
Socialförsäkringsutskottet, 
gästade Pensionärsdagen i 
Bohus Servicehus.
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BOHUS. Ett välriktat tal.
Riksdagsmannen Tomas Eneroth (S) visste vilka 

punkter han skulle trycka på för att fånga publi-
kens samtycke och applåder.

Ovationer fi ck också Ulf Källvik och Lennart 
Palm som var eftermiddagens underhållare på 
Pensionärsdagen i Bohus Servicehus.

ARRANGÖR:

ROCKAR LOSS I EN  
HÄRLIG HÖSTKONSERT

MED BL.A. QUEEN, WEST SIDE STORY, 
CHESS, JESUS CHRIST SUPERSTAR

www.opus83.se

ENTRÉ 200:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M.  
2 OKTOBER PÅ MIMERS HUS TEL. 0303-23 82 02  

SAMT WWW.OPUS83.SE

DAN LINDÉN • JENNIE ELONSSON • INGELA FRIBERG  
OLLE PETTERSSON • M. FL. 

DIRIGENT: JACK SVANTESSON

SÖNDAGEN DEN 21 OKTOBER  KL 17.00
MIMERS HUS TEATERN
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Tacksägelsedagen 

söndag 14 oktober

Hålanda kyrka

Musikgudstjänst kl 17
Medverkande: Hålanda kyrkokör

Matz Gustavsson - elbas

Erik Martinsson - basun och congas

Skepplanda församlingshem

Musikmässa kl 10
Musik av Mozart

Instrumentalister

Skepplanda Kyrkokör

Vi dukar upp med sommarens skördealster.

Tag gärna med något av årets skörd,

grönsaker, frukt, saft mm

Vid kyrkkaffet har du möjlighet att köpa

gåvorna, behållningen går till

Svenska Kyrkans Internationella arbete.


