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ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

STARRKÄRR. Skratta 
& Sjung kallar åter på 
uppmärksamheten.

Nu på söndag stundar 
underhållning i form av 
sång, musik och vitsar 
i Starrkärrs bygdegård.

För underhållningen 
svarar sångerskan 
Lotta Rossövik samt 
den välkända duon Jan 
Albertsson och Alf 
Ivarsson.

Programserien Skratta & 
Sjung har haft många promi-
nenta underhållare på besök. 
Öbarna, Lars-Eric Frend-
berg, Leif ”Loket” Olsson 
och Ewert Ljusberg för att 
nämna några exempel.

– Det har varit genomgå-
ende hög kvalitet. Publiken 
som kommer till Starrkärrs 
bygdegård vet att de får 
valuta för entrépengen, säger 
Lennart Thorstensson som 
sin vana trogen agerar pro-
gramvärd.

På söndag blir det också 
ett garanterat högklassigt 
arrangemang, det borgar de 
tre artisterna för.

– De kompletterar varan-
dra på ett föredömligt sätt, 
säger Lennart Thorstensson.

Lotta Rossövik härstam-
mar, som efternamnet anty-
der, från Rossö. Hon har 
bara uppträtt i Ale vid något 
enstaka tillfälle tidigare.

– Jag släppte en platta 
2007 och några år senare var 
jag ute på turné tillsammans 
med några musiker. Då vet 

jag att vi besökte ett äldrebo-
ende i Ale kommun, berättar 
Lotta.

– Min repertoar består 
av svenska visor. Jag plockar 
gärna in några dialektala 
melodier, förklarar Lotta.

Jan Albertsson (dragspel) 
och Alf Ivarsson (gitarr) har 

kamperat ihop under en lång 
följd av år. Publiken kan för-
vänta sig mer än bara glada 
toner från dessa båda herrar.

– Jan lär säkert ha en 
och annan historia på lager, 
avslutar Lennart Thorstens-
son.

JONAS ANDERSSON

Höstens Bingopromenader i Älvängen är igång. Cirka 100 
personer köpte kryssbrickor på Älvevi i söndags. Efter 
avslutad Bingopromenad gick det att avnjuta kaffe och 
bulle i klubbstugan som ÄIK:s friluftssektion, med bland 
andra Ragne Dahlberg (bilden), hade dukat upp med. Yt-
terligare två söndagar, 20 och 27 oktober, fi nns möjlighet 
att gå Bingopromenad i Älvängen.

Text och bild: Jonas Andersson

Skratta & Sjung tar plats i Starrkärrs bygdegård nu på söndag. En av underhållarna är Lotta 
Rossövik.  

– Dags för Skratta & Sjung i Starrkärr
Svenska visor med Lotta Rossövik

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Sångerskan Lotta Rossövik samt  
duon Jan & Alf (Jan Albertsson/Alf Ivarsson)

Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 100:- betalas på plats
Kaffe med dopp ingår

 

Välkomna!
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Söndag 20 okt kl 15 - ca 17.00

Sång, musik och vitsar

Bingopromenad i Älvängen

ÄLVÄNGEN. Torsdag 
den 24 oktober är det 
åter dags för Musik-
café på Repslagarmu-
seet.

Refräng & Co bjuder 
denna kulna höstkväll 
på underhållning i Me-
lodiradions anda.

Därtill serveras kaffe 
med dopp.

Melodiradion startades 
1961 av Tage Danielsson, 
en reklamfri kanal med 
musik som man både kunde 
dansa till eller bara njuta av 
framför radion. Refräng & 
Co bildades 2010 av Kent 
Johansson och Gunilla 

Hansen i syfte att under-
hålla den vuxna publiken 
och bevara Melodiradions 
breda av musikutbud och 
kultur.

I januari 2012 släpptes 
debutplattan ”Tänk vad 
tiden går”. Titelspåret gick 
direkt upp på Svensktop-
pen och behöll sin placering 
i sju veckor. De har sedan 
dess medverkat i både radio 
och TV samt i många andra 
sammanhang.

Duon framför populär-
musik från gamla melo-
diradion såsom schlagers, 
swing, jazz med mera. 
Gunilla står för sången och 
Kent för musiken.

I tidsenlig klädsel och 

egenhändigt arrangemang, 
med mycket värme och 
humor, bjuder Refräng & 
Co på en oförglömlig kväll 
med dåtidens musik. En 
riktig nostalgikväll med väl-
digt bra musik utlovas!

❐❐❐

Refräng & Co, Kent Johans-
son och Gunilla Hansen, 
kommer till Repslagarmu-
seet nästa torsdag.

Musikcafé med Refräng & Co

SURTE. I lördags fi rades 
Bokens dag på Surte 
bibliotek.

Det var lika mycket 
barnens dag.

– En populär tradi-
tion, konstaterar Doris 
Hellman.
Hon är ordförande i Surte-
Bohus Bok- och biblioteks-
förening, som stod som värd 
för lördagens begivenhet. 
Tillsammans med styrelse-
kompanjonen Mona Karls-
son och bibliotekspersona-
len tog de väl hand om den 
unga publiken.

I den stora samlingsloka-

len utspelades barnteatern 
Mamma Mu & Kråkan, som 
synnerligen uppskattades 
av besökarna. Skratten var 

många och hjärtliga, applå-
derna rikliga när skådespe-
larna tackade för sig.

Kön till fiskedammen 

ringlade sig sedan lång. 
Glädjen blev också påtalig 
när det visade sig att dammen 
var full av böcker, som ryck-
tes upp en efter en.

– Det händer allt lite saker 
i Surte också. Vi gör allt för 
att hålla liv i samhället, avslu-
tar Mona Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Boken dag – populär tradition!

En bok på kroken.En bok på kroken.

Mamma Mu & Kråkan framkallade många skratt. 


