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Tidigt på lördag morgon surrade den nya allaktivitetshallen i Föllinge som en bikupa.
Allt verkade lugnt på utsidan men inuti jobbades det hårt för att få allt perfekt inför
den stora invigningen. Även om den bara tog ungefär ett år att bygga, så har vissa
personer väntat i över tjugo år på denna dag.
Den stora dagen var noga planerad och allt flöt på som en väloljad maskin. Redan
innan utsatt tid fanns det människor utanför som väntade på att få en första titt in i
den nya allaktivitetshallen. Många verkade överraskade över hallens storlek. Den såg
stor ut på utsidan men verkade vara ännu större på insidan. En liten by skulle lätt
kunna placeras på hallens plan. Informationsbord från några av Föllinges föreningar
hade placerats utefter sidorna i hallen.
Ett område av hallen hade avdelats för
pingis. Det fylldes snabbt fylldes av
pingisspelande barn.

Den stora hallen var dagen till ära dekorerad i våra svenska färger. Folket njöt av
bjudfika och strosade runt i hallens för att med egna ögon se Föllinges nya
allaktivitetshall.

Klockan elva började invigningsgudstjänsten med kyrkoherde
Elisabeth Björklund och sång av
Föllinges barn-, ungdoms- och
vuxenkörer.

Barnens ansikten lyste upp hela
rummet när Tupporkestern drog igång
sitt program klockan 12. Barnen
dansade och sjöng till orkesterns galna
låtar. Barnens skratt och skrik av
förtjusning ekade i hallen.

Invigningsceremoni
Dagens konferencier Mats Hurtig startade med en intervju av Tage Jonsson som
berättade om sin dröm och tjugofyras års kamp för en allaktivitetshall i Föllinge.
Kommunstyrelsens ordförande
Maria Söderberg invigningstalade och framhöll hallens stora
betydelse för Föllingebygdens
utveckling för att locka många
människor att flytta till bygden.
Med den starka viljan hos de
som bor i Föllinge, Föllinge
Alliansen, företagare och
entreprenörer kommer området
att blomstra och utvecklas
ytterligare.
Tage Jonsson och Maria Söderberg

Hallen invigdes slutligen med hurrarop, applåder och musik av Kulturskolans
spelmanslag under ledning av Mats Andersson och därefter det lokala bluesbandet
”Dä Daugs” som en förberedelse för kvällens underhållning med mat och dans.

På kvällen blev det mingel, underhållning och dans
Klockan sex startade kvällsarrangemanget med mingel. Ljuset var nedtonat och
hallen fick en helt ny stämning. Alla var uppklädda i vackra klänningar och stiliga
kostymer. Det märktes att det var en betydelsefull kväll i Föllinge.
Tage Jonsson och Maria Söderberg höll tal, gratulerade och tackade alla som
deltagit i arbetet med hallen och arrangemanget.
De delade scenen med
konferencieren Mats Hurtig och
med Föllinges egen stjärna
Bendikt Andersson som nyligen
spelat in och släppt en CD-skiva.
Tage Jonsson kallades flera
gånger upp på scenen för att tala
och ta emot utmärkelser.
En virvelvind intog scenen i form
av Agneta "Hulda" Hultin som i sitt
spontana tal gav många
uppmuntrande ord.

Mats Hurtig, Jonas Jonsson och
Jan Sundberg bjöd på sketcher
som fick publiken att vråla av
skratt. Är detta verkligen den typ
av människor som lever i området?
Det hoppas jag!

När Sonic 6 äntrade scenen visste ingen vad
som kunde förväntas. Sonic 6. Affischen gav
ingen ledtråd, därför blev underhåll-ningen en
stor och trevlig överraskning. Sång, dans och
komedi var inte alltid politiskt korrekt men alltid
hysteriskt roligt, ingen kom undan.
Modiga Anja Blom lockades upp på scenen
utan att ha någon aning om vad som väntade
där.

Kvällen slutades med dans till
Fålings. Ett ungt lokalt
dansband som verkligen är på
gång inom sin genre.

Dansgolvet fylldes av entusiastiska människor i alla ålder. Det var det första av
många evenemang i den fantastiska lokalen och med detta börjar en ny epok i
Föllinge bygdens historia. Vi ser med spänning fram mot många fler framgångsrika
evenemang!

