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Sommar i Sundsvall
6 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Grand 
Hotell vid centrum, stationen och tor-
get med caféer. Shoppa i Norrlands 
största innerstadsgalleria IN och 
upplev Härnösand och Höga kusten! 

Pris per person i dubbelrum 

2.499:-
Pris utan reskod 2.799:-

salladsbar

Ankomst: 
Valfri 
14/6-28/8 
2013.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Weekend 
endast 999:- 

Upplev Güstrow
3 dagar i Nordtyskland

★★★

Hotellet ligger i utkanten av Güstrow, 
perfekt för att upp-leva stadens renässansslott, domkyrka och inte 
minst kultur- och hansastäderna Wismar, Rostock och Schwerin. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 2013.

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

 
endast 1.299:-

endast 1.749:- 

Slottssemester 
norr om Paris
6 dagar i Frankrike

★★★★  
Baronessa de Rothschilds roman-
tiska slott som 1900 byggdes i de 
idylliska skogarna, inte långt ifrån 
Paris centrum (40 km), är idag 
Frankrikes största slottshotell. 
Här får semesterupplevelsen en 
speciell historisk stämning kom-
binerat med vår tids lyx och fransk 
mat. Med belägenheten i områ-
det som genom århundraden har 
varit den franska adelns favorit, 
är en utflykt genom de medeltida 
landsbyarna, Solkungens slott i 
Versailles eller romantikens stad 
Paris ett måste. 

Ankomst: Valfri 28/6-20/8 och 
25/10-6/11 2013.
Turistskatt 1,5 EUR per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum 

3.549:-
Pris utan reskod 3.849:-

 

020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

STARRKÄRR. En Frend-
berg är tillräckligt för 
att fylla behovet av 
njutbarhet hos lyssna-
ren.

Två Frendbergare 
däremot gör visaftonen 
till ett enastående mu-
sikaliskt arrangemang 
som ingen vill ska ta 
slut.

Prästalund visade sig 
från sin allra bästa sida 
i torsdags kväll och 
det gjorde sannerligen 
Lars-Eric och Johan 
Frendberg också.
Lars-Eric Frendberg har 
bjudit in till visaftnar i Präst-
alunds hembygdsgård sedan 
tidigt 80-tal. Frendberg 
utgör ett lika säkert startskott 
för sommaren, som ”Den 
blomstertid nu kommer” gör 
för alla barn på skolavslut-
ningen.

– Ingen sommar utan 
Frendberg. Vi är så tack-
samma och hoppas kunna 
hålla denna tradition vid liv 
lång tid framöver. På senare 
år har du dessutom haft säll-
skap av Johan och det gör 
inte saken sämre, konstate-
rade Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärrs-
Kilanda Hembygdsförening, 
när hon hälsade ett 40-tal 
gäster välkomna. 

– Ibland har vi fått ha 
arrangemanget inomhus, 
men idag ska vi njuta av sång 
och musik under bar himmel. 
Vem hade kunnat tro det 
tidigare idag, sade Karlbom 
och syftade det regn som 
fullkomligen vräkt ner under 
morgonen och förmiddagen.

Många var inställda på en 
spelning inne i Starrkärrs 

bygdegård, så också artist-
duon som kom direkt från ett 
framträdande på Allégården i 
Göteborg.

– När vi åkte till Göte-
borg på förmiddagen kunde 
vi inte drömma om att vi 
skulle få stå här, mitt i denna 
vackra och storslagna natur. 
Det är fantastiskt att få bli 
ackompanjerad av fågelsång. 
Vi njuter i stora tvärdrag och 
hoppas att ni gör det också, 
sade Lars-Eric med sedvan-
lig glimt i ögat och ständigt 
beredd att plocka fram en 
vits ur skjortärmen.

– Har du lämnat in stäm-
ningsansökan, undrade Lars-
Eric och vände sig till Johan 
som snart hade fått ordning 
på strängarna.

Om det finns en kate-
gori gitarrproffs i detta land 
så tillhör Johan Frendberg 
definitivt den skaran. Han 
behandlar guran med sådan 
inlevelse, passion och tydlig 
självklarhet att det ser löjligt 
enkelt ut. När gitarrspelet 
sedan kombineras med en 

röst som får Tommy Kör-
bergs framställan av ”Fattig 
bonddräng” och ”Stad i 
ljus” att liknas vid en skaplig 
kopia, så är det lätt att förstå 
storheten hos Frendberg 
junior.

Småtugget som far och 
son bjuder på mellan sång-
numren är underhållande 
bara det. Publiken löper 
ingen risk att uppleva visaf-
tonen som seg och långdra-
gen.

Blandningen i repertoa-
ren är dessutom påtaglig. 
Det sjungs Cornelis, Bell-
man, Tom Jones och flera 
spår signerade kungen själv 
– Elvis.

– Vilken underbar upp-

levelse! Jag får rysningar 
av vällust, förklarade Lars-
Eric och det var sannerligen 
ömsesidigt när han stämde 
upp i Evert Taubes ”Inbju-
dan till Bohuslän”. 

– Nu är det som vackrast 
och jag hade önskat mig två 
junimånader efter varandra, 
sade Lars-Eric och sprack 
upp i sitt bredaste leende.

Faktum är att det inte 
hade varit så dumt för då 
hade Lars-Eric och Johan 
Frendberg snart varit på 
plats i Prästalund igen. Nu 
dröjer det ett år tills vi ser 
dem igen, men torsdagskväl-
lens visafton dröjer sig kvar i 
minnet ett bra tag framöver.

JONAS ANDERSSON

ALVHEM. Den årliga 
sommarutställningen 
på Magasinet i Alvhem 
är invigd.

Ale GK:s ordförande 
Merja Forsäng klippte 
bandet till slöjdvänner-
nas exposition.

18 utställare fi nns 
representerade.

Solen sken och humöret var 
på topp hos såväl utställare 
som besökare när Ale Slöj-
dare bjöd in till vernissage på 
vackra Kungsgården.

– Detta är en tradition 

som vi håller fast vid. Det är 
sjätte året som vi arrangerar 
sommarutställning på Maga-
sinet, förklarade Lisbeth 
Karlberg.

Ale Slöjdare är en ideell 
förening som bildades 1992. 
Föreningens medlem-
mar arbetar med hantverk 
i många olika tekniker och 
material. Medlemmarna 
kommer främst från Ale 
kommun, men även från 
angränsande kommuner.

– Vi i Ale Slöjdare vill 
samla våra medlemmar till 
inspiration, skapande och 
utveckling. Det gör vi genom 
att anordna slöjd- och stick-
kafé, workshop, kurser med 
mera i vår föreningslokal i 
Nol. Lokalen används också 
som utställningslokal där 
våra medlemmar kan visa 
och sälja sitt hantverk, säger 
Lisbeth Karlberg.

Sommarutställningen i 
Alvhem pågår till och med 
den 25 augusti och håller 
öppet tisdag-söndag. 

JONAS ANDERSSON

Sådan far, sådan son. Johan och Lars-Eric Frendberg bjöd 
på en storartad visafton i Prästalund.

Publiken njöt i fulla drag.

– Njutbar visafton 
i Prästalund

Hälsade sommaren välkommen

– Ale Slöjdare på plats i Alvhem

Årets sommarutställning invigd

I lördags bjöd Ale Slöjdare in till vernissage på Kungsgården. 
Sommarutställningen på Magasinet i Alvhem pågår till och 
med den 25 augusti.

Vacker keramik signerad Berit Lindegren fi nns att beskåda 
på årets sommarutställning.

Margareta Lund tog del av 
slöjdvännernas olika alster.


