
STARRKÄRR. Prästalunds 
hembygdsgård fyller 
70 år.

Ett jubileumsfi rande 
är inplanerat lördagen 
den 30 augusti.

För den musikaliska 
underhållningen svarar 
Lennart Thorstensson, 
Lars-Eric Frendberg och 
Jan Albertsson.

Det är nu 70 år sedan som 
Prästalunds hembygdsgård 
uppfördes. Direkt efter att 
invigningen ägt rum börja-
de familjer att leta sig dit på 
kvällar och helger.

– Det blev omedelbart en 
populär mötesplats och har 
så förblivit under alla år, för-
klarar Inga-Britt Karlbom, 
ordförande i Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening 
som ansvarar för skötsel och 
underhåll av den idylliska 
träffpunkten som är belägen 
alldeles i närheten av Starr-
kärrs kyrka.

Gamla föremål
Hembygdsföreningen grun-
dades redan 1938. Syftet var 
bland annat att ta vara på 
gamla föremål, som försvann 

i en rasande takt.
– En insamling gjordes 

och det genererade mängder 
av olika saker. Det blev ett 
bekymmer vad man skulle 
härbärgera allt. Man ville ha 
ett permanent ställe och då 
öppnade sig en möjlighet i 
Hällebäckahult. Det var ett 
hus som tidigare hade fung-
erat som bostad för prästen, 
men som vid den tidpunk-
ten stod tomt. Kyrkan ägde 
huset och tiondeboden som 
hörde till, berättar Inga-Britt 
Karlbom.

Husen monterades ner 
och kördes med hjälp av häst 
och vagn till Starrkärr. 1944 
var det klart för invigning av 
Prästalund, som förrättades 
av den dåvarande landshöv-
dingen.

– Därefter har 
Prästalundsstigen tillkommit 
som är en mycket uppskat-
tad promenadslinga i vacker 
natur.

70-årsjubileet är tänkt att 
bli en lättsam tillställning 
den aktuella lördagsefter-
middagen. Ett stort partytält 
ska sättas upp då fi randet 
kommer att ske utomhus.

– En fest i all enkelhet. 
Anmälan görs senast den 25 

augusti. Vi kommer att ser-
vera mat och därutöver bjuds 
det musik av Lennart Thor-
stensson, Lars-Eric Frend-
berg och Jan Albertsson, som 
alla tre har en väldigt speciell 
anknytning till Prästalund. 
Dessutom blir det fi lmvis-
ning i form av det bygdespel 
– ”Sockenstämman” – som 
skrevs inför invigningsfi ran-
det 1944, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 30 augusti sker 70-årsfirandet av Prästalunds hembygdsgård i Starrkärr.

Lennart Thorstensson svarar 
för den musikaliska under-
hållningen, tillsammans med 
Lars-Eric Frendberg och Jan 
Albertsson.
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– Jubileumsfi rande med mat och musik

Prästalund fyller 70 år

De 25 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
fredag 5 september kl 18.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
Ange namn och adress Vi måste ha svaren 

senast den 22 augusti

FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 22 augusti

Namn 

Adress 

Postadress 
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LILLA EDET. Nu på sön-
dag intar Funk Connec-
tion utomhusscenen på 
Askeröd. 

Gitarristen Mats Jo-
hansson är högaktuell i 
Digiloo och gör ett av-
brott för att kunna vara 
med. Arrangemanget 
skapas för att få en mer 
levande landsbygd i 
kommunen.

Drivkrafterna bakom even-
tet är sångaren Christer 
Lärk och Askeröds byalag.

– Vi har en rad nya lå-
tar som vi hoppas publiken 
kommer att gilla. Men vi 

kommer självklart att spela 
våra gamla hits också, säger 
sångaren Christer Lärk.

Tillsammans med det ny-
bildade byalaget arrangerar 
Christer Lärk denna spel-
ning för att vara med och 
stötta utvecklingen av en le-
vande landsbygd. Under ef-
termiddagen kommer det att 
fi nnas fi skdamm, säljas lotter 
för att möjliggöra byggandet 
av en ny scen, fi kaservering 
och tipspromenad.

Förra året spelade Uno 
Svenningsson på samma 
scen. Då kom ett hundratal 
gäster. Nu hoppas bandet 
på en fördubbling av antalet 
besökare.

– Det hade varit fantas-
tiskt kul om vi kunde fyl-
la den gamla gården med 
människor från hela Västsve-
rige. Vi vet att vi har en hel 
del fans där ute som ivrigt 
väntar på att få höra oss igen, 
säger Christer Lärk.

Under hösten väntar stu-
dioinspelningar för bandet 
och målsättningen är att 
kunna släppa en skiva under 
våren 2015.

– Vi har en hel del instru-
mentala låtar att jobba med 
och vi hoppas kunna ta en 
plats på Rocksveriges låtlista, 
säger Christer Lärk.

JONAS ANDERSSON

Under våren har originalmedlemmarna i bandet Funk Connection återförenats och under somma-
ren har de gästat ett par utvaldascener. Nu kommer de till en av sina hemorter, Lilla Edet, för att 
erbjuda en exklusiv spelning på Askeröd söndagen den 10 augusti.

Funk Connection spelar på Askeröd

Debattera mera
Den lokala debatten är aldrig så het 
som under ett valår. Lokaltidningens  
insändarsidor är viktiga för  
närdemokratin. Det är en mötesplats  
för politiker, men också en skådeplats  
där väljarna möter kandidaternas åsikter. 

Vi vill bereda plats för alla och vill därför 
påtala vikten av att fatta sig så kort som 
möjligt. Den optimala insändaren är 2500 
tecken (inkl blanksteg). I mån om plats 
publiceras självklart även längre insändare.

Den optimala insändaren skickas in  
senast söndag kl 18 (för att garanteras 
plats när tidningen planeras). Den optimala 
insändaren innehåller inga personangrepp, 
utan fokuserar på den egna åsikten.

Redaktionen förbehåller sig rätten att 
stryka kränkande innehåll och på grund 
av utrymmesskäl korta i för långa inlägg.

Kort och gott; Debattera mera! Mejla till perra@alekuriren

!


