
Carin, kör och kulturskola
Högtidstalet hålls av
journalisten och förfaF
taren Carin Hjulström.
uölndals kammarkör,
llölndals kulturskola
och paradorkestern
underhåller. Och såska
alla svenska mästare
från uölndalhyllas.

I Precis som i fol firas natio-
naldagen i Mölndal på Stads-
husplan. Fesdigheterna bör-
jar prick klockan 12 med att
Mölndals paradorkester spe-
lar samtidigt som en miiktig
fanborg byggs upp av repre-
sentanter fr ån Mölndals sam-
lade öreningsliv. Sjåilvklart
kommer en ceremonifana att
hissas tilltrumpetfanfar.

Sång, tal, körer och dans
Fullmäktiges ordföran-
de Claes Olsson (M) bru-
kar såillan vara långrandig,
så förmodligen tar det inte
många minuter innan han
låter ensemblen Måndags-
folk och körer från Möln-
dals kulturskola brista ut i
sång och musik tillsammans
med Mölndals kammarkör.

Dåirefter åir det dags ör

ilöfndals kammarkör är känd för sina sceniska fram-
trädanden. Den kommer sannolikt inte bara att stå och
siunga rakt upp och ner. Foro: aNNACARTN rsaKssoN

bosatta i IvtOlndal eller tävlar
för Mölndalsklubbar inom
olikaidrotter hyllas. De kom-
mer att få diplom av Ingvar
Paulsson (M), ordörande i
kultur- och fr itidsniimnden.

Allt avslutas med somma-
rens egna inofficiella natio-
nalsång "Idas sommarvisa" .

dagens huvudnummer. Ett
högtidstal av Carin Hjul-
ström, kiind tv-journalist
och nuförtiden mest aktiv
som fiirfattare av tv- och fi lm-
manus ochböcker. På detblir
det givetvis nationalsång.

ldas sofimarvisa
Innan programmet dr avslu-
tat vid 13.30-tiden ska även
fanor delas uttill föreningar
som inte redan har en sådan
i sin ägo. Dessutom blir det
flera dans- och musikupp-
trädanden från kultursko-
lans olikagrupper.

Under festprogrammets
andra halva ska även samt-
liga svenska mdstare som dr

Nationaldagen
r Inleds klockan 12 på

Stadshusplan. 13.30

beräknas det'vara över.
Träffpunkt Möllans serve-
ring håller öppet mellan 11

och 15.
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