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KVÄLLENS PROGRAM 
 

18:30 Välkomstbubbel 
19:00 Middag 

20:00 Peter berättar om sin diabetes  
och Agneta hur det är att leva  

med diabetes i familjen  
20:45 Kaffe 

21:00 LIVE Underhållning 

 

 Nachos 
 
 Cheddar Cheeseburger alt 
 Fish n’ Chips eller 
 Garlic Lemon Chicken 
 

 Kaffe med chokladbit 

Ett arrangemang i samverkan mellan  

 

       

KVÄLLENS MENY 

och 



 

OBS! 

Under rådande pandemi  

håller vi angivna rekommendationer 

och avstånd mellan sällskapen.  

Samtliga gäster sitter.  

 

 

Lördag den 14 nov  
blir det en kväll med LIVE underhållning av och med  

svensktoppartisterna Agneta Olzzon och Peter Grundström.   
 

MIDDAGSPAKET MED UNDERHÅLLNING 320 kr  

Köp din biljett idag på O’Learys (öppet 17:00-22:00)  

eller via tickster.com   

Det finns begränsat antal platser, först till kvarn gäller. 

När du fått biljett, ring direkt 0660 12114 för att boka ert sällskap för 

bordsplacering och meddela ert val av huvudrätt. 

För allra första gången berättar Peter hur det är att leva med sin sjukdom diabetes typ 1. Hur han har klarat av att fortsätta turnera, hanterar sin sjukdom och hur han har fått förändra sitt liv. 

Hans livskamrat Agneta berättar om hur det är att leva med en diabetiker, hur det har påverkat henne och hur dom tillsammans lärt sig att leva med Peter´s sjukdom, 24 timmar om dygnet.  

Peter Grundström är Skandinaviens största låtskrivare inom Dansbandsvärlden, prisad hitmakare och mannen bakom stora låtframgångar, hits och klassiker som ”Till min kära”, ”Små små 

ord”, ”Livet det har varit gott mot mig” och många, många fler. Grundström har skrivit svensk musikhistoria gång på gång, skrivit filmmusik till bl a kultfilmen ”Black Jack” och ”Grabben i gra-

ven bredvid”, skrivit låtar i decennier, innehar både Tysklandsettor och flera stora Svensktoppsrekord och har skrivit över 2.000 låtar genom åren.  

Agneta Olzzon är en av våra vassaste sångerskor och har turnerat med flera av Sveriges största band och artister, bl a tillsammans med Kikki Danielsson. Hon var en av gästartisterna i 

”Danståget”, har frontat flera Sveriges största dansband och idag turnerar Agneta & Peter tillsammans i hela Norden och är två av Sveriges största musikprofiler. Tillsammans driver dom tre 

produktioner (Svensktopps-Kalaset, Agneta & Peter, Thor Görans), är egna företagare och har egna skivbolaget ARS Records. Dom har flera gånger nominerats till Manifestpriset i Sverige, Ag-

neta har nominerats till ”Årets sångerska” till en Guldklave (2020) i Sverige och Grundström fick 2017 ta emot SKAP:s låtskrivarpris. 

Lyssna på deras resa tillsammans och hur diagnosen för 12 år sedan förändrade hela deras liv! 

 

Om du inte kan komma eller inte får 

plats men ändå vill stötta oss i kam-

pen mot diabetes kan du swisha till 

Diabetes Övik. Allt vi får in går  

oavkortat till Diabetesfonden. 
 

SWISH nummer 
123 147 8601 

Märk med  
diabeteskampen 


