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MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 20 juni kl. 13.00

Museet är öppet söndagar mellan kl 13-15 juni, juli, augusti

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången

 Servering

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

ÄLVÄNGEN. Det klappades händer och 
nynnades om vartannat.

Roy Sällströms sång och gitarrspel 
fängslade verkligen besökarna på 
dagcentralen i Älvängen och på Klock-
areängen i Skepplanda.

Publiken bjöds på ett smatterband 
av gamla godingar, från Ernst Rolf till 
Lasse Stefanz.

Roy Sällström serverade en repertoar av säl-
lan skådat slag när han besökte Ale i förra 
veckan. Han bläddrade i sina pärmar och le-
tade fram den ena schlagern efter den andra.

– Jag kan inte ha alla textrader i huvudet. 
Det är ungefär 1 000 melodier, förklarade 
Roy som kastade sig mellan olika tidsepoker.

Efter att ha spelat Stig Olins ”En gång jag 
seglar i hamn” blev det musik från 20-talet i 
form av ”Två små röda rosor”.

– Tänk att den ansågs som oanständig och 
inte fick spelas på radion då det begav sig. 

Det är svårt att tro nu.
Karl-Gerhard följdes av Alice Babs och 

sången ”Vårat gäng”, innan Lasse Dahlqvist 
tolkades på bästa tänkbara sätt.

– Jag väljer att framföra fler melodier och 
färre verser, förklarade Roy och fortsatte att 
gräva i den svenska musikskatten.

– Nu blir det Gunnar Wiklund och ”Han 
måste gå” och sedan Lasse Lönndahl.

Några kvinnliga 50-talslegender gavs ock-
så utrymme under det timslånga framträdan-
det, som exempelvis Ulla Christensson och 
Lilly Berglund. 

– När jag var hemma hos min mamma rå-
kade jag stänga av radion en gång och hon 
blev väldigt arg. Anledningen var att de spe-
lade hennes favoritlåt – ”De sista ljuva åren” 
med Lasse Stefanz och Christina Lindberg. 
Lär dig den var mammas uppmaning. Jag är 
ingen dansbandssångare, så jag gör den på 
mitt sätt.

Alla trivdes och varenda låt som Roy Säll-
ström lät framföra kände publiken igen. 

– Det musikaliska minnet från vår ungdom 
finns bevarat inom oss. Genom att sjunga 
och möta musiken kommer texterna till oss.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Hon var en av 
Ale kommuns kultursti-
pendiater i fjol.

Nu arrangerar Mar-
gareta Bertling en egen 
utställning på hemmap-
lan.

Surtekonstnären visar 
ett drygt 30-tal verk på 
Glasbruksmuseet.

Det är företrädelsevis konst-
verk i olja och akvarell, men 
en akrylmålning har också 
smugit sig in i Margare-
ta Bertlings utställning på 
Glasbruksmuseet som visas 
fram till och med den 29 
juni.

– Det känns faktiskt lite 
nervöst att ha en utställning 
på sin hemort. Tack och lov 
har jag fått en hel del upp-
skattande ord vilket känns 
bra, säger Margareta.

Margareta Bertling har 

målat sedan barnsben. Hen-
nes mamma köpte färg och 
penslar när Margareta låg 
nedbäddad i mässlingen.

– Min morbror och mos-
ter målade så konstnärskapet 
ligger i släkten.

1959 började Margare-
ta på Konstindustriskolan. 
Hon har arbetat som fritids-
ledare och undervisat barn 
och ungdomar i keramik 
och målning. Därutöver har 
Margareta agerat kursledare 
i Ale och Kungälv för såväl 
ABF, Studieförbundet Vux-
enskolan och Medborgar-
skolan.

Motiven som återfinns 
i utställningen kan enkelt 
sammanfattas med orden hav 
och natur. Tavlorna som vi-
sas bär namn som ”Holmar”, 
”Klippor”, ”Vinter med äpp-
le”, ”Tjörn” och ”Sjöboden”.

– Jag sitter på plats och 
målar. Det blir bäst ljus då. 

Det spelar ingen roll om det 
är sommar eller vinter. Jag 
har målat utomhus när det 
har varit 25 grader kallt, be-
rättar Margareta.

Hur kändes det att få 
Ale kommuns belönings-
stipendium 2013?

– Det är alltid roligt att bli 
uppmuntrad.

JONAS ANDERSSON

– Roy Sällström underhöll pensionärer
Gamla godingar fick nytt liv

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Musikgudstjänst
Söndag 15 juni kl 17.00
S:t Peder kyrka, Lödöse

Joel Jansson, blockflöjt
Peter Corneliusson, orgel

Vivianne Wetterling, präst

OBS! Besöket av kören ”Vågspel”  
är inställt pga. sjukdom.

Roy Sällström bjöd på många odödliga klassi-
ker när han gästade dagcentralen i Älvängen 
och Klockareängen i Skepplanda i torsdags.

Margareta Bertling har en egen utställning på Glasbruksmuseet i Surte som pågår till och med den 
29 juni.
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– Margareta Bertling
visar sina verk

Konstutställning på 
Glasbruksmuseet
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TACK

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Käres

Börje Carlsson
bortgång, för alla

telefonsamtal, blommor
till hemmet, för den

vackra blomstergärden
vid hans bår samt för
alla minnesgåvor vill

vi få framföra vårt
varma och innerliga

tack.

GUN
ANNIKA, ANETTE

med familjer

NÖJET KONSERT OCH KUSTNÖJE PRESENTERAR

TORS 24 JULI LYSEKIL
HAVSBADSPARKEN

FRE 29 AUG STENUNGSUND
STENUNGSBADEN CONCERT ARENA

Biljetter: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70

SOMMAR 2014 
ULF DAGEBY  NIKKE STRÖM 

HÅKAN NYBERG  MATTIAS HELLBERG 

HÅKAN SVENSSON  MATILDA SJÖBERG

RICKFORS
RONANDER
HYLANDER

med band

 

Studieförbundet
Vuxenskolan

träarbeten, lappteknik, vävda 
textilier, stickat, tovat, keramik, 

smycken, smide m.m.

14/6-24/8 2014 
I Magasinet vid 

Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, Alvhem. E45 tag 

avfart 91 följ golfskyltar)

Öppet: tisd-sönd 11–17 
stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen.

Vi har försäljning och  
utställning av hantverk


