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ÄLVÄNGEN. Nu på 
söndag startar ÄIK:s 
bingopromenad.

Det är en tradition 
med över 40 år på 
nacken.

– Ett säkert vårtecken, 
konstaterar Leif Dahl-
berg som varit med i 
arrangörskommittén 
sedan starten.

Det är ÄIK:s Friluftssektion 
som står bakom de populära 
bingopromenaderna, som 
sker fyra söndagar i april och 
i oktober varje år.

– Det var Karl-Erik 
”Feskarn” Claesson, Jarl 
Karlsson, Folke Holmås 
och jag som drog igång pro-
menaderna för drygt 40 år 
sedan. Till en början var det 
dock poängpromenad som 
gällde, men det urartade. 
Vissa deltagare hade med sig 
lexikon och andra valde att 
springa hem för att kolla upp 
svaren på frågorna, berättar 
Leif Dahlberg.

Efter några år blev det 
bingobrickor istället och det 
har arrangören hållit fast vid. 
Deltagarna får helt enkelt 
förlita sig på turen.

– Bingo är bra för då kan 
både vuxna och barn vara 

med på lika villkor, säger 
Leif som numera har säll-
skap i sektionen av Ragne 
Dahlberg, Rolf Lerjestedt, 
Kjell-Åke Kjellberg och 
Percy Ottosson.

Gänget samlas en timme 
före utsatt starttid, det vill 
säga klockan nio på morgo-
nen. Två personer ger sig 
ut för att sätta upp bingo-
lapparna, övriga i sällskapet 
brygger kaffe och iordning-
ställer lotteriet.

– Vi snitslar olika rutter 
i samhället varje gång, men 
utgår alltid från klubbhuset 
på Älvevi. Det ska fungera 
att ta sig fram med barnvagn 
och knattarna ska kunna cyk-
la om det är så. Tanken är att 
promenaden ska ta cirka en 
timme, sedan bjuder vi på 
kaffe, saft och bulle till alla 
som varit ute och vandrat, 
berättar Leif.

Oavsett väderlek
Deltagarantalet brukar ligga 
stadigt på 100-120 personer, 
lite grann beroende på hur 
vädret är.

– Någon enstaka gång 
har vi fått ställa in då det har 
varit för mycket snö, i annat 
fall så kör vi oavsett väderlek. 
Regn och blåst hindrar inte 
besökarna.

Vad är hemligheten 
bakom bingopromenader-
nas popularitet?

– Att vi som hälsar dem 
välkomna är så trevliga. 
Skämt åsido så tror jag att 
folk uppskattar den sociala 
gemenskapen, att efter av-
slutad promenad kunna sätta 
sig i klubbhuset, ta en kopp 
kaffe och prata med diverse 
bekanta ansikten. 

Är det bara ortsbor som 
deltar?

– Nej, det kommer del-
tagare från närliggande or-
ter också. Många känner till 
traditionen med våra bing-
opromenader och uppskattar 
dem, avslutar Leif Dahlberg.

JONAS ANDERSSON

Eldsjäl som ser till att traditionen med bingopromenader i Älvängen hålls vid liv. Leif Dahlberg 
laddar för en ny säsong, som inleds nu på söndag i klubbhuset på Älvevi. 

– Tradition som lever vidare i Älvängen

Bingostart ett 
säkert vårtecken
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- Älska handboll

STORT TACK 
till alla spelare, ledare, sponsorer, 

föräldrar och supportrar för ert
fantastiska engagemang i vår förening!

Nu tar de flesta lagen en välförtjänt vila, 
med undantag för diverse cuper som skall 

genomföras, för flera lag blir vilan kortvarig, 
för inom kort drar försäsongsträningen igång.

Håll koll på hemsidan, 
så ni vet när ert lag rullar igång igen,

www.laget.se/alehf

STARRKÄRR. Våren är 
här!

Det blev besökarna till 
Starrkärrs bygdegård 
varse om i söndags.

Utöver allsånger med 
anknytning till den 
underbara årstid som 
nu har infunnit sig, så 
serverades ett varia-
tionsrikt program av 
duktiga gästartister.

Ett 60-tal personer kom till 
Starrkärr för att ta del av 
Skratta & Sjung. För under-
hållningen svarade vissång-
aren KG Malm samt duon 
Daga och Rolf Wallgren. 
Publiken anlände bygdegår-
den upprymda av det sköna 
vårvädret. Sinnesstämningen 
förhöjdes ytterligare då ef-
termiddagens underhållare 
gjorde skäl för entrépengen 
och mer därtill.

KG Malm bjöd på en re-
pertoar innehållande låtar 
av bland andra Allan Ed-
wall och Povel Ramel. Mer 
örongodis blev det när Daga 
& Rolf Wallgren levererade 
klassiska sångnummer som 
”Regniga natt”, ”Den gamla 
grinden” och Alf Robert-
sons ”Hundar och ungar 
och hembryggt äppelvin” för 
att ge några exempel.

Programvärd var i vanlig 
ordning Lennart Thor-
stensson, som intar samma 
roll i Mimers Hus på lördag 
där en ny omgång av Sång & 
Sånt väntar. Då är gästartis-
terna Jan-Olof Andersson, 
Marie Arturén, Reimar 

Westerlind med fl era.
– Ni är hjärtligt välkomna 

dit också, förklarade Lennart 
Thorstensson och önskade 
alla besökare en angenäm 
fortsättning på våren.

JONAS ANDERSSON

KG Malm, en av underhållarna på söndagens Skratta & Sjung.

Daga och Rolf Wallgren spelade välkända melodier som upp-
skattades av publiken i Starrkärrs bygdegård.

Lennart Thorstensson agerade 
programvärd. 

Vårstämning i Starrkärr


