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STARRKÄRR. Ett kärt 
återseende såväl för 
publiken som för tru-
badurerna själva.

Det är något visst 
med Prästalund och 
Frendberg.

I torsdags kväll 
gästade far och son, 
Lars-Eric och Johan, 
den idylliska hem-
bygdsgården i Starr-
kärr.

I över 30 år har Lars-Eric 
Frendberg skämt bort ale-
borna med en visafton i fa-
gra Prästalund.

– Det var i samband 
med ett midsommarfi ran-
de i Prästlund, tillsammans 
med Lennart Thorstens-
son, som jag kom i kontakt 
med Inga-Britt Karlbom 
i Studieförbundet Vuxen-
skolan. Hon frågade om 
jag inte kunde uppträda på 
en visafton. Sedan har det 
rullat på och jag återvänder 
mer än gärna till denna fan-
tastiska plats. Jag blev såld 
redan första gången jag 
kom hit, berättar Lars-Er-
ic.

Under senare år har so-
nen Johan Frendberg fun-

nits vid sin fars sida och 
förhöjt musikupplevelsen 
ytterligare. Det är Johan 
som skapar nya arrange-
mang av låtar och sättet 
som han hanterar gitarren 
på genererar gåshud. ”Fat-
tig bonddräng” och ”Som-
markort” är två av hans 
mästerverk som besökarna 
till hembygdsgården fi ck 
avnjuta i den sköna junik-
vällen.

– Det är underbart att 
bland lövverk och fågelsång 
få hälsa sommaren välkom-
men. Vilken ljuvlig årstid vi 
upplever i detta nu, sade en 
smått lyrisk Lars-Eric som 
också bjöd på ett antal av 
sina paradnummer, bland 
annat ”Inbjudan till Bohus-
län”.

Lars-Eric och Johan 
Frendberg är en uppskat-
tad duo som gör omkring 
125 spelningar om året. Då 
och då dyker de upp i Ale. 
Vem minns inte det magis-
ka musikcaféet på Repsla-
garmuseet i februari? Det 
var precis lika bra den här 
gången, med den skill-
naden att arrangemanget 
hade fl yttat utomhus i ljuv-
lig grönska.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Ett 
enormt intresse!

124 barn var anmälda 
till årets fotbollskola på 
Forsvallen.

I lördags var det av-
slutning med VM-turne-
ring på programmet.

Det råder ett uppsving i 
Skepplanda BTK just nu. 
Inte nog med att herr- och 
damlaget toppar sina respek-
tive serier, även ungdoms-
sektion seglar i medvind. 
Till Landslagets fotbollskola 
kom över 100 barn för att ha 
kul tillsammans.

– Vi vände oss till killar 
och tjejer i ålder 6-13 år. Vi 
har haft god hjälp av feriear-
betande ungdomar, berättar 
Åsa Pileholm.

I lördags var det avslut-
ning. Deltagarna delades 

upp i olika lag, sedan kunde 
VM-turneringen starta.

I USA:s lag återfanns 
Emil Nyqvist, som var nöjd 
med hur lördagen hade ut-
vecklat sig.

– Vi har vunnit alla match-
er och ska snart spela kvarts-
fi nal, förklarade Emil.

Emil Nyqvist är en riktig 
fotbollsfantast som också 
följer VM-turnering i Brasi-
lien med stort intresse. Han 
håller dock inte värdnatio-
nen som favorit.

– Jag tror på Spanien trots 
förlusten mot Holland i för-
sta matchen.

Vem är favoritspelaren?
– Målvakten Iker Casil-

las.
Vem blir VM:s skytte-

kung?
– Brasiliens Neymar!
I Sverige är det Blåvitt 

som gäller för Emil Nyqvist 
och eftersom han själv är 
målvakt, så är det lätt att för-
stå vem som är idolen.

– John Alvbåge.

Far och son Frendberg, Lars-Eric och Johan, håller tradi-
tionen vid liv. I torsdags bjöd duon på en njutbar visafton i 
fagra Prästalund.
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Ingen sommar
utan Frendbergs

Landslagets fotbolls-
skola på Forsvallen

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Emil Nyqvist, en av deltagarna på Landslagets fotbollsskola i 
Skepplanda.

I lördags avslutade SBTK sin fotbollsskola på Forsvallen med en 
uppskattad VM-turnering. Här ses Kamerun och Mexico efter 
avslutad drabbning.

USPASTORP. Inom 
ramen för ett Leader-
projekt har Nyföreta-
garcentrum drivit en 
turistkurs.

Sju nätverksträffar 
har genomförts under 
våren och i torsdags var 
det avslutning på Us-
pastorp Konferens- och 
äventyrscenter.

Ett 35-tal deltagare 
hade hörsamma inbju-
dan.

Projektet har syftat till att 
utveckla turismen i Ale och 
Lilla Edet, bland annat få fl er 
att intressera sig för bed & 
breakfast.

– Vårens träffar har inne-
hållit intressanta föreläs-
ningar, vi har haft besök av 
representanter från den nya 
pilgrimsleden och från Säkra 
Ridvägar. Kommunen har va-
rit på plats och redogjort för 

reglerna kring miljö och häl-
sa, bygglovshantering och så 
vidare, berättar Lena Wing-
bro på Nyföretagarcentrum.

På den avslutande träffen 
i Uspastorp fanns personer 
från Göta älv turism, kom-
munala tjänstemän och po-
litiker på plats för att utbyta 
erfarenheter och diskutera 
hur turismen kan utvecklas i 
Ale och Lilla Edet.

– Det gäller att vi skaffar 
oss en gemensam plattform 
för framtiden och vet vad vi 
vill, säger Lena Wingbro.

Deltagarna delades in i 
grupper och sedan väntade 
workshop. Entusiasmen var 
det inget fel på.

– Det blev lyckat och alla 
har ju ett gemensamt intresse 
av att vilja utveckla turismen, 
säger Lena Wingbro.

Kvällen avrundades med 
korvgrillning och fotbolls-
golf.

JONAS ANDERSSON

Nätverksträff i Uspastorp
Deltagarna samlade för den avslutande nätverksträffen i Uspastorp.

 Fotbollsgolf fick avrunda torsdagskvällen. 

 Dennis Ljunggren, Tina Friis Hallberg och Paula Örn 
 diskuterar hur turismen kan utvecklas i Ale/Lilla Edet. 
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