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SKEPPLANDA. Årsmötet som hölls i Skepplanda försam-
lingshem den 20 mars 2014 lockade ett 40-tal medlemmar. 
Ordförande Göran Johansson öppnade mötet och hälsade 
alla medlemmar hjärtligt välkomna.

En värdig parentation i form av en tyst minut gjordes för 
de medlemmar som avlidit under året.

Som ordförande för mötet valdes Bo Björklund och till 
sekreterare Kjell Claesson. Verksamhetsberättelsen visade 
på stor aktivitet i föreningen under 2013. Medlemskassör 
Sven-Erik Björklund redogjorde för den ekonomiska berät-
telsen, där det visade sig att föreningen hade ett överskott 
under året. Revisorerna gav mycket beröm till föreningen för 
dess goda ordning gällande fi nanserna samt dess redovisning 
och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Till ny ordförande valdes vice ordförande Sten Olsson. 
Nyval av styrelseledamot Martin Borghede. Ledamöter 
som omvaldes var Gun-Britt Eliasson, Sven-Erik Johans-
son, Lena Rydén, Erna Johansson, Thore Olsson. Som 
revisorer omvaldes Kent Carlsson och Björn Lidén.  Revi-
sorsuppleant omvaldes Karl-Axel Karlsson. Ledamot i val-
beredningen omvaldes Leif Olofsson.

Medlemsavgiften för år 2015 fastställdes till 100 kr för 
enskild medlem och 150 kronor för familj. Alltså ingen för-

ändring.
Under punkten föreningsinformation re-

dogjorde Göran Johansson för programmet 
våren och sommaren 2014 som inleds med 
Valborgsmässofi rande på Grönköp. Den 18 
maj hålls en vårvandring vid Ljusevatten, 
bland annat Klevsjö loft med Bosse Anders-
son. Den 29 maj är det dags för den sedvanli-
ga gökottan vid Björns kvarn för dem som är 
morgonpigga.  Midsommarfi rande kommer 
att hållas på Grönköp för stora och små. . 
Den 27 juli blir det en friluftsgudstjänst vid 
hembygdsgården.  Sommarens program av-
slutas med Hembygdsdag på Grönköp den 9 
augusti.

Vidare redogjorde Bernt Johansson om 
föreningens satsning på bygdeinventering 
som nu sammanställs och läggs in ett data-
program kallat Bygdeband där alla kan logga 
in över nätet och söka information om gamla 
torp, gårdar, dokument, och mycket annat.

Föreningens hederspris gick i år till Gun-
Britt Karlsson, för hennes insatser i fören-
ingen.

Avgående ordförande Göran Johansson 
avtackades med blommor och höll ett upp-
skattat tal om den fi na gemenskap som han 
upplevt i föreningen och lovade att han skul-
le bli en trogen gäst på torsdagskvällarna när 
hembygdsgården är öppen för alla medlem-
mar.

Mötesordförande Bo Björklund tackades 
för ett väl genomfört möte. Därefter var det 
dags för Lennart Thorstensson att ta vid 
och underhålla med sitt dragspel och sång. 
Dagens tema var gamla dansbanor och då 
särskilt Granvattnet som startade 1930 och 
fanns fram till 60-talet.

Det bjöds på kaffe och smörgåsar, med 
hembakat bröd. Allt smakade så gott och 
det blev en härlig stämning vid borden. När 
lotterierna var avklarade var det många som 
hade blommor och kaffevinster att bära på 
när man bröt upp.

Styrelsen vill tacka alla medlemmarna 
och önskar både gamla och nya medlemmar 
välkomna till det nya verksamhetsåret och 
hoppas på stor uppslutning vid vårens och 
sommarens aktiviteter.

Siv Grahn

HÅLANDA. Ales okrönte country-
drottning Kerstin Dahlberg gör 
sig åter redo för scenen. 

Lördagen den 5 april medver-
kar hon på galan ”Gone too soon” 
i Vara till förmån för Barncancer-
fonden. 

En vecka senare stundar turné 
med världsartisten Barry Steele i 
en hyllningsshow till Roy Orbi-
son. 

Kerstin Dahlberg är hålandabon med 
stjärnglans i bagaget. Hon var en av 
80-talets främsta schlagersångerskor 
och tävlade mot Carola i Melodifesti-
valen. Dock är det countryn som alltid 
legat henne närmast och hon sjunger 
i bandet Country 4U. I höstas släppte 
hon dessutom en solosingel. 

Nu stundar nya utmaningar och för 
tillfället övar hon på inte mindre än 34 
låtar. 

Eftersom hon driver djurpensio-
nat till vardags börjar hundarna vänja 

sig vid hennes ständiga sjungande på 
skogspromenaderna. 

Redan nu på lördag går musikgalan 
”Gone too soon” av stapeln i Vara dit 
hon är inbjuden som hedersgäst och 
kommer att dela scen med banden Van-
dango och ReCover samt kören Flower 
Power Kit. 

– Jag kommer att sjunga låtar av 
bland andra Elvis Presley, Amy Whi-
nehouse, John Denver och Janis 
Joplin – alltså älskade artister som gick 
bort för tidigt. Det roligaste med allt 
detta är att jag i princip aldrig sjungit 
dessa låtar förut. Det innebär helt nya 
utmaningar och är så otroligt inspire-
rande att få testa nya gränser.

”Country queens”
Därefter fortsätter resan i sann 
50-talsanda då hon medverkar i hyll-
ningsshowen ”Roy Orbison Night” 
med Barry Steele från Birmingham i 
England. Han kommer till Sverige för 
en fyradagars exklusiv turné med det 
svenska bandet California Blue’s. 

Kerstin Dahlberg öppnar med 
en countrytimma tillsammans 
med göteborgssångerskan Linda 
Thorinson och dessutom kom-
mer hon att sjunga en duett med 
världsartisten. 

Showen inleds i High Chap-
arral den 10 april och fortsätter 
sedan till Borås, Gustav Adolfkyr-
kan, den 11 april för att sedan be-
söka Fjärås bygdegård den 12 april 
och avslutas i Göteborg, Annedal-
skyrkan den 13 april.  

– Jag har ju sjungit mina favo-

ritcountrylåtar på festivaler i många år, 
men nu är jag utanför min bekvämlig-
hetszon och repar in helt nytt material 
vilket är nästan löjligt roligt, säger Ales 
egen countrydrottning. 

JOHANNA ROOS

Countrydrottning. Hålandabon Kerstin 
Dahlberg utmanar sig själv i nya musik-
stilar och är nu aktuell med två föreställ-
ningar: Musikgalan ”Gone too soon” i Vara 
till förmån för Barncancerfonden och en 
hyllningshow till Roy Orbison, ”Roy Orbi-
son Night”.
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Redo för rock ’n roll

Årsmöte i Skepplanda
Hembygdsförening

Sten Olsson, Göran Johansson och Bo Björklund i samband med 
årsmötet i Skepplanda Hembygdsförening.

Onsdag 2 april kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 6 april kl 18.00
Onsdag 9 april kl 19.00

Entré 80 kr

Söndag 13 april kl 18.00
Onsdag 16 april kl 19.00

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ÅRSMÖTE
Ale Folketshusförening

Tisdagen 8 april kl 18.00
Älvängens Folketshus

Alla medlemmar hälsas  
välkomna /styrelsen!

OONNSDAG 30 APRIL KKL 19-01
ALE GYMMN

– Kerstin Dahlberg står på scen i vår


