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”I vårens tecken”
Musikgudstjänst

S:t Peders kyrka kl 17.00
Söndag 26 maj

Runge Gedell - sång

Thorsten Uttman - piano

Välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Varmt välkomna på Gudstjänst 26 Maj

11.00 Nödinge kyrka Reine Bäck
Gudstjänst För Stora & Små. Bibelutdelning till alla 6 
åringar, föranmälan behövs. Efteråt blir det avslutning för 
barnverksamheten med korvgrillning, tipspromenad, lekar mm.
I Nödinge församlingshem.
 
17.00 Surte kyrka Mässa Reine Bäck Välkommen!

ALAFORS. Närmare 150 
personer kom för att se 
premiären av ”Dansen 
på Furulund”.

Publiken stortrivdes i 
den sommarlika folk-
parksidyllen.

Teatervindens en-
semble fi ck stående 
ovationer.

Ahlafors IF:s hedersmedlem 
Gunnar Andersson, som 
gick ur tiden förra året, hade 
en dröm om ett teaterspel 
i Furulundsparken. Chris-
tel Olsson Lindstrand och 
Kent Carlsson träffade 
Gunnar en vårdag 2010 där 
han överlämnade sin historia 
om den gamla dansbanan. 
Christel och Kent antog 
utmaningen och i lördags var 
det efterlängtad premiär av 
”Dansen på Furulund”.

Den musikaliska teater-
föreställningen är ett sam-
arbete mellan Teatervinden 
och Ahlafors IF, som i år firar 
sitt 100-årsjubileum. Pjäsen 
beskriver på ett charmigt, 
lättsamt och folkligt sätt hän-
delser från det gångna seklet. 
Alafors i allmänhet och Furu-
lundsparken i synnerhet står i 
centrum för historien och den 
röda tråden i föreställningen 
utgörs av Manfred. Vi får följa 
honom från det att han föds 
1913 och fram till 100-årsda-
gen 2013.

Musiknumren är många 
och återspeglar den mång-
fald av storslagna artister 
som gästat Furulundsparken 
genom årens lopp. Gamla 
välkända örhängen med Siw 
Malmqvist, Sven-Ingvars 
och Streaplers går igen med 
spontan allsång som följd. 
Flest applåder tillägnas Sten 
Englund när han ikläder sig 
rollen som ”Snoddas” och 
framför ”Flottarkärlek” på ett 
fullständigt briljant sätt.

”Dansen på Furulund” går 
över två akter med en fikapaus 
däremellan. Skådeplatsen 
är idealisk och förhöjer den 
totala upplevelsen.

– En oförglömlig kväll! Vi 
är oerhört glada och skåde-
spelarna ska ha all heder av 
insatsen. Visst finns det små-
saker som kan bli ännu bättre, 
men vi har ju 17 föreställ-
ningar kvar, skrattade manus- 
och regissörsduon Christel 
Olsson Lindstrand och Kent 
Carlsson när de vandrade 
hemåt i den sköna försom-
markvällen.

Förhoppningsvis är det 
många som tar tillfället i akt 
att bege sig till Furulundspar-
ken någon av de närmaste 
veckorna. Man behöver inte 
ha någon som helst koppling 
till Alafors och dess dansbana 
för att roas av detta underhål-
lande folklustspel.

En som definitivt hade 
gillat före-
ställningen 

är Gunnar Andersson. Jag 
tror säkert han ler förnöjsamt 
i sin himmel nu när han vet 
att hans dröm till slut blivit 
verklighet.

– Premiär som fi ck stående ovationer
Trivsam aftonstund på Furulund

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

I lördags var det premiär för ”Dansen på Furulund”. Johannes (Ronny Schäfer), Evald (Sten 
Englund) och Axel (Börje Olofsson) hade tagit plats på bänken. Titt som tätt behövde gub-
barna fukta strupen.

Ett 90-tal medlemmar i 
SPF Alebygden kunde på 
sin månadsträff njuta av 
PROkulele från Ale. De var 
i högform och fick långa 
och hjärtliga applåder. Då 
flera ur sånggruppen Sång-
glädje fanns i publiken 
uppstod en fin samverkan i 
allsången.

Värdar för träffen 
var kontaktkommittén i 

Kilanda-Ölanda-Starrkärr. 
Trots att det för många 
var första gången skilde de 
sig från uppgiften med all 
heder.

Marie-Anne Alfreds-
son gjorde reklam för 
Friskvårdsdagen i Furu-
lundsparken den 3 juni. 
Axel Sager informerade 
om resan till Peter Korns 
trädgård, söder om Land-

vetter den 5 juni. Vi var 
här förra året, men då var 
inte så mycket utslaget. Vi 
gör också ett återbesök hos 
munkarna i det närbelägna 
buddhistiska centrat.

Axel meddelade också 
att föreningen kommer att 
starta dans i Älvängens Fol-
kets Hus och snickerikurs i 
Aktivitetshuset i höst.

Lennart Mattsson

PROkulele underhöll på SPF Alebygdens månadsträff.

PROkulele gästade SPF Alebygden

Sven-Ingvars är en av 
många kända grupper som 
gästat Furulundsparken 
genom åren. Robin Bodefjord 
framför ”Luffarvisan”.

Sten Englund överöstes med 
applåder när han iklädde sig 
rollen som ”Snoddas” och 
sjöng ”Flottarkärlek”.

Är det inte Streaplers 
sångare Kenny Samuelsson? 
Börje Olofsson framför här 
”Till min kära”.

Ahlafors IF:s 100-årsjubilerande har en självklar plats i 
pjäsen ”Dansen på Furulund”. Roy Levin gestaltar här AIF:s 
nuvarande ordförande, Claes Berglund.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

En gemensam fest 
för ung som gammal i 

Starrkärrs  
församlingshem 

Onsdag 29 maj 
kl 10.00-13.00

Vårfest med 
Kakfrossa

Baka din favoritkaka 
och se om just  
Ditt bidrag vinner  
utmärkelsen  
vårens bakverk

Korvgrillning, fiske-
damm, lekar mm.


