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Trubadur sjöng sånger från 50-talet

HITS FRÅN FÖRR. 
Det bjöd Martin 
Persson på. Musik 
och kaffe uppskat-
tas av publiken, 
som var unga när 
sångerna var po-
pulära.
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VÅRGÅRDA: Sköna lå-
tar av Elvis Presley, Owe 
Thörnqvist och Bill Haley 
fick de äldre lyssna till i 
Kullingshemmets matsal 
när trubaduren Martin 
Persson underhöll.

Martin Persson från Sandared 
är en rutinerad musiker. I 26 år 
har han åkt land och rike runt 
med sin gitarr och sitt munspel. 
Ofta framför han tolkningar av 
andras låtar, men han skriver 
också egna sånger. Dessutom har 
han släppt fyra egna skivor, bland 
annat en med bluestolkningar av 
Cornelis Vreeswijklåtar.

– Jag kör till exempel på hotell, 
konferenser, för eventbolag och 
på äldreboenden som Kullings-
hemmet, säger Martin Persson.

Återbesök
Han spelar överallt söder om 

Sundsvall. Och så är han musik-
lärare två dagar i veckan.

– Jag har varit i Alingsås och 
spelat på Hotell Gyllene Kärven 
i Herrljunga. I Vårgårda har jag 
varit på Trevnaden och Kullings-
hemmet. Det är exakt ett år sedan 
jag var här senast, säger Martin 
Persson.

Han gillar amerikansk roots- 
och bluesmusik, men anpassar 
repertoaren efter publiken. När 
han spelar för äldre blir det allt 
från Owe Thörnqvist och Evert 
Taube till Elvis Presley och Bill 
Haley.

– De som bor på äldreboenden 
var unga på 1950-talet och gil-
lar den musik som spelades då. 
Jag ska spela populära sånger, i 
dag handlar det i första hand om 
igenkänning.

Lite rockigare
– Musik är uppskattat av de 

äldre. Vi har ofta andliga sånger, 
men denna gång bryter vi av med 
lite rockigare låtar, säger äldre-
pedagog Robert Almqvist.

Inför 45-50 personer i publi-
ken drog Martin i gång med en 
Johnny Cashsång. Därefter Bill 
Haleys megahit från 1953, ”Rock 
around the clock”. Den låten spe-

lade självaste Bill Haley när han 
uppträdde i Vårgårda Folkets 
park 1969!

Siw Malmkvists ”Slit och 
släng” och Anita Lindbloms ”Sånt 
är livet” drog ned applåder.

Elvis Presley och tre raka Owe 
Thörnqvistsånger, till exempel 
”Varm korv boogie” livade upp 
stämningen.

Vildmarkspoeten
Stig ”Vårgårdaälgen” Dahl-

berg var på sin tid Sveriges bäste 
orienterare. Han bor numera på 
Kullingshemmet och satt med i 
publiken. Han har ägnat stora de-
lar av sitt liv i skogen och hans 
favorit är vildmarkspoeten Dan 
Andersson. Stig önskade att få 
höra en av hans sånger.

Martin Persson spelade Dan 
Anderssons vemodigt vackra 
”Heldagskväll i timmerkojan”.

Därefter fikade man och sedan 
fortsatte underhållningen. Då ha-
de trubadur Persson att uppfylla 
önskemålet att spela Cornelis 
”Hönan Agda”.

URBAN KÄRVLING

VÅRGÅRDA: Ett sällskap 
med jägare. bland annat 
från Vårgårdatrakten, 
bokade en jaktresa till 
Tunisien. Under två dagar 
fick de inte jaga, då ett 
presidentval kom emel-
lan. Nu vill resenärerna ha 
pengarna tillbaka.

Radio Sjuhärad berättade i 
veckan att sex jägare, bland annat 
från Vårgårdatrakten, som skulle 
jaga i Tunisien inte fick komma 
till skott under två dagar. Därför 
anmäler de nu researrangören till 

Allmänna reklamationsnämnden.
Det var i december i fjol, som 

jägargänget bokat en veckolång 
jaktresa. Det var inte första gång-
en sällskapet företagit en resa till 
samma bergsområde. Det var den 
72:a resan i ordningen.

Men jaktlyckan uteblev. I alla 
fall under två dagar. På grund av 
säkerhetsläget kring president-
valet fick man inte jaga.

Jägarna hävdar i sin anmälan 
att resan blev förstörd. Semester-
dagar kändes bortkastade. Därför 
kräver de nu att resebolaget beta-
lar tillbaka halva resekostnaden, 
10 000 kronor per jägare.

 Nyhagaköket, vecka 5
Må: Kokt torsk, gräslökssås, 

potatis, morötter, råkost, körs-
bärssoppa, keso

Ti: Hemlagad pannbiff, brun 
sås, potatis, morötter, råkost, 
björnbärssoppa, mandelskorpor

On: Stekt fläsk, löksås, potatis, 
morötter, råkost, chokladpud-
ding, mandariner

To: Kycklingsoppa med curry 

och paprika, ostsmörgås, keso-
kaka, sylt

Fr: Fiskgratäng med creme 
fraiche och dragon, potatis, 
ärtor, råkost, jordgubbskräm

Lö: Falukorv med äpple och 
lök, ostsås, potatis, ärtor, råkost, 
toscapäron, glass

S: Burgundisk köttgryta, po-
tatis, ärtor majs paprika, råkost, 
lingonkaka, gräddklick

Jägare kom inte till skott

RUTINERAD TRUBADUR. 
Martin Persson från Sandared 
har i 26 år åkt runt i landet 
med sin gitarr. I veckan var 
han på Kullingshemmet och 
spelade välkända och lite 
rockigare låtar för de äldre.

Foto: URBAN KÄRVLING

Äldrematsedel

HERRLJUNGA: Förvalt-
ningsrätten i Jönköping 
tycker inte att Herrljunga 
kommun har redovisat 
några giltiga skäl för att 
avslå en Herrljungabos an-
sökan om kontaktfamilj.

Domstolen skickar därför till-
baka ärendet till kommunen för 
ny utredning.

Ej lämpligt
En person har ansökt om en 

kontaktfamilj åt sitt barn. Då det 
rör sig om samma kontaktfamilj 
som mamman själv har, anser so-
cialnämnden att det är olämpligt. 

Nämnden menar bland annat 
att relationen mellan mamman 
och kontaktfamiljen kan påverka 
barnets möjligheter att utnyttja 
kontaktfamiljen som egen resurs. 

Beslutet överklagades till För-
valtningsrätten.

Rätten bedömer att det ostri-
digt finns ett behov för barnet 
att ha en kontaktfamilj. Det an-
kommer på socialnämnden att i 
första hand, i samförstånd med 
den biståndssökande (mamman), 
att bestämma utformningen.

Därför återförvisar Förvalt-
ningsrätten målet till nämnden 
för vidare handläggning och be-
slut.

AT

Återförvisar ärende 
till socialnämnden

Förändra världen 
– även i Framtiden
Ta ställning mot orättvisor och för alla människors lika värde 
både nu och i framtiden – ge en testamentsgåva.

amnesty.se/testamenten

Vårgårda Bibliotek
detta händer

Varje tisdag, kl.10.30 - 11.00 Sångstund för barn 
Du som har barn mellan 0-5 år är varmt välkommen på 
sångstund i bibliotekets sagorum!  
Tisdag 27/1, kl.19.00  Västsahara väntar
I snart 40 år har de väntat på att få leva i ett självständigt land. 
Lena Thunberg, redaktör för tidskriften Västsahara, berättar 
om denna bortglömda konflikt. Arrangeras tillsammans med 
Vårgårda FN-förening.
Fredag 30/1, kl.15.00 - 17.00 Digital Drop-in
Är du nyfiken på e-böcker? Har du  behov av eget konto för 
nedladdning av talböcker? Problem med din surfplatta? Kom 
och träffa vår IT-bibliotekarie och få hjälp med det mesta!
Alla våra evenemang är gratis. Mer information finner du i vårens kultur-
program som finns att hämta på biblioteket eller på www.vargarda.se. På 
hemsidan hittar du även länkar till bibliotekets Facebook och Twitter.

Inspirationskväll
i Lena församlinghem

torsdag 29/1 kl. 19.00

Våra övriga verksamheter, www.vargardapastorat.se

Ett urval av våra 
verksamheter…

Öppna kyrkor i pastoratet 
fredag 31 oktober
Algutstorp och 
Kullings-Skövde kyrkor 
10.00-12.00  
Orgelmusik: Algutstorp 10.00, 
Kullings-Skövde 11.00.
14.00-18.00 
Orgelmusik: Algutstorp 15.30,  
Kullings-Skövde 16.30.
Asklanda, Ornunga och  
Kvinnestad kyrkor 
15.00-18.00 OBS! Tiden! 
Orgelmusik: Kvinnestad 15.30, 
Asklanda 16.30, Ornunga 17.15.
Nårunga kyrka 
15.00-17.00 
Orgelmusik: 15.30 och 16.30.
Hol, Horla och Siene kyrkor
14.00-17.00.
Lena kyrka 
10.00-18.00 
Orgelmusik: 11.30 och 12.30.
Fullestad 
14.00-17.00 
Kaffe i Bygdegården.
Enklare kaffeservering i 
samtliga kyrkor.
Torsdag 30 oktober
Asklanda kyrka
18.30 ANDRUMSMÄSSA. 
A Svensson. (Arr. Askl. Miss.ka). 
Ekum. bibelstudium.
Fredag 31 oktober
Kullings-Skövde kyrka
18.00 MUSIK I ALLHELGONATID 
– ”När gravljusen brinner…” 
Per Helgesson, sång, 
Emma Jenderman, piano/orgel. 
E Lycklund.
Lördag 1 november
Alla helgons dag
Algutstorp kyrka
11.00 MÄSSA. E Lycklund.  
Bärarlagskören.
Asklanda kyrka
15.00 MINNESGUDSTJÄNST. 
J Davidsson. Asklanda kyrkokör.
Nårunga kyrka
18.00 MINNESGUDSTJÄNST. 
F Stensman.
Siene kyrka
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST. 
T Andersson. ”Musik i Allhelgona-
tid” med Nina Ytterdahl, fiol och 
Johan Bruno, gitarr.
Lena kyrka
16.00 MINNESGUDSTJÄNST. 
J Norén. Lenakören. 
Dan Bengtsson – flöjt.
Lagmansholms Missionskyrka
18.00 EKUMENISK MINNES-
GUDSTJÄNST. B Blomdahl och 
J Norén. Lenakören.

Söndag 2 november 
Söndag efter alla helgons dag
Centrumkyrkan
11.00 ”HEMLANDSSÅNGER: 
sånger om vårt himmelska 
hemland”. E Lycklund. Sång av 
Ida Andersson till ack. av Emma 
Jenderman.
Kullings-Skövde kyrka
18.00 MINNESGUDSTJÄNST. 
E Lycklund. Lennart Esborn, 
cello, Emma Jenderman, 
piano/orgel.
Kvinnestad kyrka
18.00 MUSIKGUDSTJÄNST. 
”I tystnaden och sorgen” – Nina 
Ytterdahl, fiol, Marie Ahlgren, 
piano, sång och orgel, Eva-Karin 
Andersson, sång och piano.
Hol kyrka
16.00 MINNESGUDSTJÄNST. 
T Andersson. Kyrkokören.
Måndag 3 november
Kyrkans hus
09.00 MÅNDAGSMORGON. 
Samling med frukostfika för män.
14.30 VÅRGÅRDA KYRKLIGA 
SYFÖRENING.
Tisdag 4 november
Centrumkyrkan
08.00 MORGONBÖN.
Kyrkstugan Algutstorp
14.30 ALGUTSTORP KYRKLIGA 
SYFÖRENING.
Nårunga församlingshem
16.30 NÅRUNGA SYFÖRENING.
Asklanda församlingshem
19.00 ASKLANDA SYFÖRENING.
Lena församlingshem
18.30 BIBELSTUDIUM. J Norén.
Onsdag 5 november
Centrumkyrkan
18.30 ANDRUMSMÄSSA. 
E. Lycklund.
Torsdag 6 november
Kyrkans hus
10.00-12.00 SPRÅKCAFÉ. 
För kvinnor.
14.00 ALLRUM. Dagledigträff.
Asklanda församlingshem
12.00 SOPPA & SÅNG. Anita 
Johansson från Nossebro.
Kvinnestad församlingshem
19.00 KVINNESTAD 
SYFÖRENING.
Hol församlingshem
19.00 HOLKVÄLL - 
"Fårskallarnas 
hemvist" - 
Tommie A visar 
bilder från Öland.
Lena förs.hem
14.00 LENA 
SYFÖRENING. 

”Låt oss gå in till Betlehem 
och se vad som där har hänt”

Karin Engstrand och Eva-Karin Andersson 
om mötet med dem kristna kyrkan i Palestina

Alla varmt välkomna!


