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Lördag
Svenska Hits

med Good News

Småstjärnor

Fredag
Streaplers

med Edet Runt

10-17 Loppis och café öppet
10-17 Karusell, hoppborg, slide,

lotterier öppna
10 - Pilkastning, boll m.m.
10-10.30 Lilla Edets Musikförening 

spelar
ca 11.00 Martinssons Brasskvintett
11.15-13 Edet Runt
12-01 Restaurangtältet öppet

15.00 Småstjärnor
ca 16:00 Dragning lotterier
ca 19-20:30 Jeanette Pettersson. Softa 

covers framförda på hennes 
speciella sätt varvat 
med hennes egen musik

21-01 Svenska Hits med
Jonas Torrestad, 
Wiktoria Nilsson och bandet 

- Lördag 29/8 -

- Fredag 28/8 -
16-20 Loppis och café öppet
16-20 Karusell, hoppborg, slide, 

lotterier öppna
16 - Pilkastning, boll m.m.

16-01 Restaurangtält öppet
19.30-21 Allsång med 

GO-rockalong band
21-01 Streaplers spelar

Gynna Lions Club Lilla Edet genom att köpa  ”Edet-festivallotten”.
 Vinster lottas ut lördag 29/8 värde över 30.000:-
Lions tackar alla sponsorer o besökare som  möjliggjort detta arrangemang: 
Arr: Lions Club Lilla Edet.

1:a vinst värde 5.000 kr
Vinn en låda på Edet-festivalen

Lotten berättigar till deltagande i Lilla Edets stora lotteri. Dragning Edet-festivalen
Sammanlagt vinstvärde över 30.000 kr

Vinstnummer presenteras i TTELA den 1 september.
Lotteriets behållning går oavkortat till Lions Hjälpverksamhet.

Lions Edet-festivalen lotteriet
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Under festivalen sker

insamling för  Världens barn

STENDAHLS BIL &
BLENNERMARKS

Visar miljöbilar 
10-16 på lördag!

EDETfestival
10-ÅRS JUBILEUM

Fred 28/8-Lörd 29/8
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Lindans
Den glade kocken

Akrobater
Hästar & ponnies

Clowner

En cirkusfest för alla åldrar �
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

“En naggande god föreställning.
Sällan har åskådare så livfullt
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Stor
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och mycket
mycket mer!!
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Söndag 13 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Dukat för loppmarknad. Som vanligt tilldrog sig loppisen ett stort intresse, men nog var det 
lite glesare än normalt när det gäller utbudet?

Dammekärrs marknad

Stefan Pedersen och Mats 
Olsson kan konsten att grilla 
varför deras position på 
marknaden var given.

NÖDINGE. OK Ale-
hofs höstmarknad 
med loppis och auk-
tion är över för den här 
gången.

Grillen gick varm och 
buden haglade.

Loppisen lockade som 
vanligt många nyfikna 
fyndare.

Till klassisk folkmusik klipp-
tes bandet till årets höstmark-
nad i Dammekärr. Loppis, 
auktion och grillat attraherar 
aleborna.

– Vi har laddat med 240 
hamburgare och 200 korvar. 
Blir det över kan vi alltid sälja 
det under våra kommande 
tävlingsarrangemang, berät-
tade grillmästarna Stefan Pe-
dersen och Mats Olsson.

Som vanligt fanns det också 
en växtloppis, en godisdamm 
och en möjlighet att prova på 
orientering. Enligt tradition 
var det också Björn Sundelid 
som förrättade auktionen.

OK Alehof som länge har 
tillhört kommunens största 
föreningar har lärt sig hur en 
marknad i Dammekärr ska se 
ut. Dessutom är det numera 
alltid perfekt ordning på par-
keringen, vilket gör det lätt 
för besökarna att komma till 
och från.

Det är som sagt det lilla 
som gör det.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


