LIDEN BEARS FÖRSTA ”TV-PUCKARE”

Rickard Persson, Oxsjö, Liden
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Rickard Persson, 15 år, Oxsjö, Liden har som första hockeyspelare fostrad i Liden Bears tagit
en plats i Medelpads TV-pucklag. Årets turnering avgjordes i september i Östergötland. Medelpad kämpade tappert mot bl a Stockholm och Gästrikland, men resultaten räckte tyvärr
inte till avancemang.
Rickard började sin hockeybana som 5-åring i vårt lokala hockeylag Liden Bears, under ledning av tränaren Roland Andersson, Liden. I hela 6 år var Rickard aktiv i ”Lidenbjörnarna”
innan han fortsatte i Kovland Hockey. Här spelar han nu tillsammans med ett tiotal andra
entusiastiska hockeylirare från Liden Bears.
Arne Johansson, Järkvissle

VAD BETYDER?

Grannkammekake med benhärsken messesmarknul
Tack till Göran Damgren på Lötan i Bispfors
Lösning se sidan 12

Indals Älvis

IndalsÄlvis i julshow med musik, dans och en stor portion humor.
Den 27 november är det premiär för Salonger 2009, en hejdundrande julshow med sång, dans, musik
och en stor portion humor. Just nu pågår intensiva repetitioner och vi laddar för succé. Leder gruppen gör Jens Nilsson som medverkat i Staﬀan Westerbergs Selma och Ågust på Stockholms Stadsteater,
Maratondansen vid Teater Västernorrland samt själv skrivit och satt upp pjäsen En Mans Föreställning i
Sundsvall. Härelokalens Byggnadsförening är initiativtagare till projektet.
- Vi har ett störtskönt gäng med duktiga textförfattare, musiker, sångare och teaterapor från Indal,
Härnösand och Sundsvall. Glädje och inspiration ﬂödar, det här kommer att bli en superbra show, säger
Maria Åman, projektledare för arrangemanget.
IndalsÄlvis är frontﬁgur i projektet. En man, en myt som fått liv i Indal under hösten. Vem är han
egentligen? Rykten säger att han är trubadur till yrket, vissa påstår att han bor på Solgården i Indal och
några tror att han är kvinna. Ett är säkert, IndalsÄlvis lever på Facebook där hans vänner följer projektets
utveckling. Bli vän du med.
Fredagen den 27 november har Häre Salonger premiär. Då blir det ett himla drag på Häreborg med
julbord och show. Övriga showdatum är 28 november och 11 december. Biljetter köper du på Tempo
Indal, Ica Kovland eller Macken i Liden. Du kan även boka på tfn 060-921 91.
- Jag har länge drömt om att få sätta upp en show med ett gäng nybörjare, eller teateroskulder som
en kvinna i gruppen så härligt uttryckte det. Jag började själv min teaterkarriär för drygt tio år sedan på
samma sätt i en amatörgrupp och nu känns det jättejättejättekul att driva det här gänget mot succé, säger
Jens Nilsson.
För mer information: Maria Åman, projektledare och styrelseledamot i
Härelokalens Byggnadsförening, 070-661 74 41.
Jens Nilsson, regissör och kreativt ansvarig för Häre Salonger, 070-291 90 32.
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