Musikcafé
Ronny Sahlén med ﬂera underhöll ljustorpare

D

en 27 mars anordnade
Röda korset ett musikcafé med
bland annat den från TV kände
artisten Ronny Sahlén från Örnsköldsvik. Det var 50 betalande
gäster som njöt av musiken och
bakverken.

Musikcafé är en trevlig tradition
i Ljustorp. Röda Korset brukar
engagera olika artister och sedan
bjuda på ett hejdundrande tårtkalas, så även den här gången.
Kvällen började med sång av delar
av Ljustorps kyrkokör. Det var
ﬂera ﬁna solosånger med komp av
körledaren Agneta Granlöf.
Därefter äntrade Ronny Sahlén
scenen med sin mörka röst. Han
passade på att ta lite skämt om
hockey, eftersom det just då var
lite kamp mellan Modo och Timrå.

Han sjöng bland annat låtar
av Gunnar Wiklund, många
Elvis låtar och lite Christer
Sjögren. på slutet kom även
hans fru Sonja Sahlén upp
på scenen och sjöng ett par
låtar.
Tårtkalas för alla
Efter uppträdandet var det
tårtkalas med 11 olika
tårtor. Besökarna köade upp
sig och lät sig smaka av
många olika sorter.
Röda Korset brukar ha ett
café på våren och en
modevisning
på
hösten. Paula Höglund berättar att
det är Majvor Persson, Irma Sjödin
och Paula själv som
jobbar i café kommittén. Fast ofta
hjälper hela styrelsen till, säger
Paula. Överskottet
för kvällen går till
Röda korsets vårinsamling
som
heter ”Rädda mammorna”.
Fler besökare förr
För i tiden brukade det komma
bortåt 100 personer en sån här
kväll, men nu är
vi glada om det
kommer så många
som 50, avslutar en
nöjd Paula.
Text&bild: Lena L

Ronny Sahlén på Ljustorps scen
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Porträtt av
ordförande i
Lagfors byalag!

Christer Svensson är nybliven
60-åring och vill på det här sättet
hyllas av Lagfors byalag.
Född:
Född i:
Gift:
Barn:
Barnbarn:
Kör:
Äter:
Favoritmat:
Egenskaper:
Idrott:
Håller på:
Flitig:
Arbete:
Fritidshus:
Reser:
Uppskattad:

480415 (vädur)
Lillpiteå
Med Barbro
3
2
Mazda 6
Allt, utom strömming
Pannkaka
Lugn, rättvis, arbetsvillig
Trav, fotboll, ishockey
Modo
Motionär
Telia
Lillpiteå
Gärna till solen med frun
”Boss” i byalaget

