
ID:319938
storlek:1 Efter124.724
Nelsons Cykel & TV

redaktion@sydin.fi  fax (06) 7848 887, Syd-Österbotten, Pb 6, 64201 NärpesDAGBOKEN

n NAMNSDAGAR

I dag Bernhard Bernt, i 
morgon Arla, Tindra, lördag 
Camilla.

n TIPS & LOTTO
Vinstutdelning i omgång 15:

Lotto: 7 rätt 1 st. 
1 500 000,00 euro, 6+1 rätt 
19 st. 8 192,10 e, 6 rätt 226 st. 
782,60 e, 5+2 rätt 10 st. 3 537,50 
e, 5+1 rätt 950 st. 85,60 e, 5 
rätt 9 017 st. 26,40 e, 4+2 rätt 
673 st. 70,90 e, 4+1 rätt 22 035 
st. 13,40 e, 4 rätt 118 657 st. 
6,20 e, 3+2 rätt 8 712 st. 5,00 e, 
3+1 rätt 179 927 st. 1,00 e.

Fredagsjokern: 7 rätt ingen, 
6 rätt ingen, 5 rätt 17 st. 
869,20 e, 4 rätt 286 st. 52,70 
e, 3 rätt 2 492 st. 7,60 e, 2 rätt 
13 625 st. 2,50 e.

Lördagsjokern: 7 rätt ingen, 
6 rätt 1 st. 74 810,80 e, 5 rätt 
116 st. 704,20 e, 4 rätt 1 666 st. 
50,00 e, 3 rätt 14 651 st. 7,10 e, 
2 rätt 78 882 st. 2,50 e.

Stryktipset: 13 rätt 2 st. 
75 184,70 e, 12 rätt 50 st. 
1 857,50 e, 11 rätt 689 st. 134,70 
e, 10 rätt 5 967 st. 25,20 e.

n FÖRENINGSSPALTEN

Närpesbo med och sjunger alt 
då Queen-hits ges i storformat
I Mariehamn blev det en 
succé. På fredag ges fö-
reställningen, ”A Trubute 
To Quéen” i Kristinestad. 
En av de medverkande i 
kören är Närpesbördiga 
Ann-Louise Ingves-Asp-
lund.

Med hjälp av orkester och dan-
sare från succémusikalen ”We 
Will Rock You” på Cirkus i 
Stockholm är det dags för den 
sydösterbottniska publiken att få 
höra de kända Queen-låtarna.

En av solisterna är Geir Rön-
ning.

En kör på 100 personer med-
verkar. Det handlar om Ålands 
Projektkör under ledning av Jo-
hanna Grüssner. 

En av de medverkade i kören 
är Närpesbördiga Ann-Louise 
Ingves-Asplund som numera 
bor på Åland.

Hon sjunger altstämma i kö-
ren.

Det finns kanske en och an-
nan som minns henne från 
Närpsrrevyn i slutet av 1970-ta-
let. 

– Jag såg annonsen om kör-
projektet i en tidning här på 
Åland för  två år sedan, berättar 
Ingves-Asplund. 

Tidigare, på 1990-talet, då hon 
bodde i Sverige  sjöng hon också  
i kör.  Hon tyckte det verkade 
intressant med körprojekt på 
Åland och anmälde sig. 

– Jag kände väl inte till 
Queens musik riktigt bra innan,  
men jag tyckte att det verkade 
intressant.

Nu ångrar hon absolut inte att 
hon började sjunga i kören. 

– Jag brukar säga att det är det 
bästa jag har gjort sedan jag flyt-
tade till Åland.

– Vår dirigent Johanna Grüss-
ner är en jättehärlig människa. 
Vi har en väldigt fin samman-
hållning i kören. Det är också 
trevligt att så många yrkesgrup-
per är representerade i kören.

Vilken är din  favoritlåt?
– Det är väl nog Bohemian 

Rhapsody. Men egentligen tyck-
er jag om alla låtarna som vi 
sjunger. 

Ann-Louise Ingves har tidi-
gare bott i Sverige i cirka 15 år. 
De senaste två åren har hon bott 
tillsammans med sin familj på 
Åland. Hon har även en gång 
tidigare under en tioårsperiod 
bott på Åland.

Du var visst också med i 
Närpesvyn en gång i tiden?

– Det var väl i slutet av 1970-
talet jag var med i revyn några 
år. 

Vad minns du mest av den 
tiden?

– Alla människorna som var 
med. Det var också jätteroligt. 
Vi hade så kul, ett minne för li-
vet. De minnena väcks nu igen 
då vi skall ut på turné.

Var du under åren med Nä-
repsrevyn också med på tur-
néer.

– Vi var ett par gånger och 

uppträdde i Medborgarhuset i 
Stockholm och så var vi på tur-
né till  USA, säger hon.

Nu är det konserten i Kristi-
nestad som gäller. Det blir även 
två föreställningar i Jakobstad 
följande dag.

– Då jag fick höra att vi skulle 
till Jakobstad, föreslog jag att 
vi också skulle ge en konsert i 
Närpes. Det gick tydligen inte 
att hitta lokal i Närpes. Då blev 
det Kristinestad i stället.

Konserten lär ha gått hem 
på Åland. Hur reagerade pu-
bliken?

– Publiken steg upp och rock-
ade med. Det var jätteroligt, be-
rättar Ann-Louise Ingves-Asp-
lund.

På Åland jobbar Ann-Louise 
Ingves-Asplus som skolhälso-
vårdare. Hon driver också eget 
företag som saluför alternativa 
mediciner.

Jan Ola Klåvus
jan-ola.klavus@sydin.fi

Ann-Louise Ingves-Asplund 
trivs med att sjunga i kör.  
 Foto Privat

Så här mycket stämning var det 
på konserterna i Mariehamns 
kulturhus Alandica senaste 
helg. Nu kommer kören till Kris-
tinestad. Foto Marcus Sandberg

Sydösterbottens kennelföre-
ning. Paus i ringträningen vid 
Pörtomrinken till den 8.5.
Vargbergets fritidscentrum. 
Medlemmar, vi samlas till träff 
måndag 23.4 kl. 19 på Vargberget.
Tjöck-Påskmark uf. Städdag 
lördag 21.4 kl. 11 inför valborg. 
Städning ute och inne. Kom 
ihåg att valborgsmässodansens 
bokningar görs till 040-5518023.
Finby marthaförening. Vi träf-
fas vid simhallen 25.4 kl. 18.15 
före vi far till Nämpnäs.

Lappfjärds byaförening. Kom 
ihåg söndagens styrelseträff kl. 
14 på kommungården (ingång 
på baksidan).
Pörtom sportklubb. Årets skid-
avslutning blir tisdag 24.4 kl. 
19 vid servicehuset. Följande 
får pris: V. Risberg, J Risberg, L. 
Bäckström, E Tikkala, J. Tikkala, 
A. Svarvar, R. Åberg, N. Sten, N. 
Sten, K. Åberg, J. Svarvar, J. Hägg-
kvist, F. Häggkvist, A. Bäckström, 
L. Mylläri, J. Vide, D. Maars, L. 
Maars, I. Asp, M. Lindell, W. Ris-
berg, V. Mylläri.

Bönehusföreningen i Öster Yt-
termark. Handarbetsgruppen 
samlas måndag 23.4 kl. 13 i bö-
nehuset. Syföreningen i Norrnäs 
gästar oss.
Kristiinan urheilijat. Frii-
drottssektionen håller informa-
tionsträff i dag, 19.4 kl. 18.30 i 
svenska högstadiet, klassrum 
nr 127. Information om som-
marens träningar och tävlingar 
samt om projekt FM 2014-2015. 
Ansvariga tränare finns på plats. 
Kontaktperson Stig-Erik Ingves, 
0400-192750.

Lappfjärds marthaförening 
och Helmimarthorna. Vi till-
reder valborgsmat tillsammans 
med Gun-Marie Heikkilä vid 
Marthagården måndag 23.4 kl. 
18.30.
Kristinestadsnejdens hjärtföre-
ning. Kom ihåg träffen kl. 17.30 
och föreläsningen om förmaks-
flimmer kl. 18.30 i kväll i kultur-
huset Dux.
Länken friidrott. Terräng-cupen 
fortsätter på Kristinaplan lördag 
21.4 kl .11.30.

n GRATTIS

Grattis Phela i Palo Alto på 
7-årsdagen. Vi önskar dig en 
toppen dag. Kramar från din 
familj.

Vilmer i Sundom gratule-
ras på sin 5-årsdag 22.4, av 
farmor och farfar i Finby.

Phela Vilmer

n ROS
En famn full med rosor till 
Mia för tjejmiddagen, likaså 
till Inger som rattade säkert 
i ovädret. Dom ”vanliga 
typerna” rosar.

*
En stor härlig blomkorg åt Bitte 
och Johanna för en välordnad 
kulturell utfärdsdag 23 mars 
med teater, välutvald lunch-
plats med god mat och trevlig 
samvaro. Teaterresenärerna/
Lisbeth sänder blommorna.

*
De vackraste rosor till 
eleverna i årskurs 1 i Mose-
backe skola, till deras lärare 
Johanna samt till Andrea 
och Mikael för en trevlig 
klassträff. Rosar gör nöjda 
föräldrar.

n KRS-TV
Fredag
18.30 Sångafton på Meto-

distkyrkan. Bland annat 
Kjell Samuelsson och Fria 
Kristliga fsk Vasa.

19.30 Evangeliföreningens 
årsfest. Övermark del 9.

Hörseldag
På lördag ordnar Sydösterbot-
tens hörselförening en hörsel-
dag på stadshuset i Närpes.

Hörselproblem blir ett mer 
och mer vanligt problem på 
grund av allt ljud vi har runt 
omkring oss. Under hörsel-
dagen ges information om 
hörselrehabilitering av audiolog 
Hannele Alanko-Rintala från 
Vasa centralsjukhus. 

När en i familjen drabbas av 
hörselhandikapp så berör det 
de andra också. Familjerådgi-
vare Maija-Liisa Byskata talar 
om problem i olika relationer i 
samband med handikapp och 
hur man klarar av dem. 

Gustav Skuthälla berättar 
vad SAMS är. Det blir musik 
av Helge Stenback och Sven 
Söderlund. 

Hela dagen blir skrivtolkad 
och det finns hörselslinga. 

Soppdag i Pjelax
På söndag kokar älgjaktlaget, 
som brukligt är, soppa för alla 
pjelaxbor, före detta Pjelaxbor 
och för alla mantalsägare i byn. 
Soppan serverar jaktlaget vid 
slakthuset i Pjelax.

Följande sydösterbottningar har 

avlagt examina vid Åbo Aka-
demi under tiden 6.3–12.4 2012:

Pedagogie kandidat- och 
magisterexamen har avlagts 
av Tobias Tåg, Närpes (Närpes 
gymnasium).

Politices magisterexamen 
har avlagts av Annika Bodman, 
Kristinestad (Kristinestads 
gymnasium).

Politices kandidatexamen har 
avlagts av Richard Eveli, När-
pes (Närpes gymnasium).

n ExAMEN


