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Isabel 
"Boddie"

Ambjörnsson

     I minnet Du lever
     Du finns alltid kvar.
     I minnet vi ser Dig
     precis som du var.

Cissi, Kia, Joakim
Livia, Ludvig

Vår

Isabel

Jorden är en ängel fattigare,
himlen är en ängel rikare.

Tack för att vi fått lära känna Dig.
Må Du vila på sköna ängar.

Barn och personal
på Montessoriförskolan Kristallen
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Som framgick av förra 
veckans Alekuriren hölls ju 
Kilanda Marknad på Kristi 
himmelfärdsdag, med den 
största tillslutningen någon-
sin, 1 818 betalande delta-
gare, plus alla under 16 år 
som går in gratis. Succé! 

Bland alla arrangemang 
fanns ju SMU:s tipsprome-

nad, som handlade för vuxna 
om kor (passande på en 
lantgård), barnfrågorna om 
olika djur. 

Nu efterfrågas frågorna 
och svaren. Därför en upp-
ställning av dessa, så att du 
som inte gick promenaden 
kan kolla dina kunskaper.

❐❐❐

Frågor och svar från Kilanda Marknad

VUXNA
1. Fråga 1 Hur många mjölkbönder 
finns det i Sverige? 
1. 5.500  X. 10.500  2. 15.500
2. Väderleksrapporten är viktig 
för bönder. Vad betyder en svart 
triangel ?
1. Dimma  X. Hagel  2.Duggregn
3. Hur självförsörjande är Sverige nu 
på mjölk?
1. 85 %  X. 90 %  2. 99 %
4. När korna släpps ut i hagen på 
våren har bonden satt igång det 
elektriska stängslet för att hindra 
kossorna att springa ut och rymma. I 
vilken enet mäts elektrisk spänning?
1. Volt  X. Ampere  2. Watt
5. Hur många mjölkkor finns det i 
Sverige?
1. 248.000  X. 348.000  2. 498.000
6. Mjölk är bra för skelettet och för 
tänderna. Hur många mjölktänder 

har en 2-åring?
1.  16  X. 30  2. 20 st
7. Vilken del av Sverige är kotätast?
1. Falköpingsbygden  X. Skåne  2. 
Öland
8. Åkrar mäts i hektar. Hur många 
fotbollsplaner går det på ett hektar?
1. 0,5  X. 1,5  2. 2,0
9. Bönder odlar många grödor, en av 
dessa är potatis- ett av våra baslivs-
medel. När kom potatisen till Europa?
1. 1300-talet  X. 1500-talet  2. 1700-
talet
10. Vad är våmmen?
1. Ett annat ord för kohage  X. En 
av kons 4 magar  2. Ett jordbruks-
redskap

Utslagsfråga: 
3 038 liter mjölk.

BARN
1. Hur får man en ko att mjölka?
1. Kossan får så mycket ensilage den 
kan äta året runt  X. Kossan kommer 
ut på bete på sommaren och får 
mycket proteinfoder  2. Kossan 
kalvar
2. Vad är en kviga?
1. En ko som inte har kalvat.  X. En 
ko råmar mycket  2.En av kons magar
3. Myrorna bygger vanligen sin stack 
på en speciell sida om ett träd, vilken 
sida?
1.  Den norra  X. Den södra  2. Den 
västra
4. Vad är kalvdans?
1. Kalvar som släpps på grönbete  
X. En maträtt  2. En nyfödd kalvs 
första steg
5. Vilken fågel låter andra fåglar ruva 
deras ägg och uppfostra och mata 
deras ungar?

1. Lärka  X. Struts  2. Gök
6. Vad heter vår största rovfågel?
1. Havsörn  X. Sillgrissla  2. Pil-
grimsfalk
7. Vad menas när man säger att 
någon har djuröga?
1. Bruna snälla ögon  X. Ögon som 
lyser i mörkret  2. En speciell  för-
måga att se hur djur är och vad de 
behöver.
8. Kon är en idisslare. Det betyder att 
hon tuggar maten flera gånger. Vilket 
av dessa djur är också idisslare?
1. Höna  X. Get  2. Hund
9. Vilket djur får ungar, som kallas 
paltar?
1. Tjädern  X. Haren  2. Vargen
10. Vilket av följande barrträd har de 
längsta barren?
1. Tall  X. Gran  2. En
Utslagsfråga: 71 muttrar.

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
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MusikcaféerMusikcaféer  
Älvängens Blå kyrka söndagar kl. 19.00 

Start i kyrkan med kort andakt eller mässa. 
Därefter fortsätter musiken i samlingssalen. 

31 juli – Monday calling
Tobias Åström, 
Mattias Klingberg, 
Fabian Brusk Jahn och
Jerker Larsson

3 juli – Hjärtats lovsång
Lisa Gillsjö och Marcus Larsson 
Sång och piano

17 juli – Sommarsång
Linn Magnusson och

Emelie Wessmark

19 juni – Jam session
Lajo Roxenwell och Sara Josefsson
Sång och gitarr

Vill Du äta en god lunch, ta en fi ka 
och gunga lite i gungan?

Är Du sugen på att träffa lite folk?
Är Du mellan 0-105 år?

Då är Du välkommen till

ÖPPET HUS 
i Starrkärrs församlingshem

Hemlig gäst
varje dag ca 12.30!

Öppet kl. 10.00-14.00
Tisdag, onsdag och torsdag

14/6, 15/6 och 16/6 och 21/6, 22/6 och 23/6  

Lättlunch, Kaffe och fi ka, glass och mycket mer.

OBS!

SommarensSommarens
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Vår krigarprinsessa

Isabel Ambjörnsson
* 30 april 2008

har idag lämnat oss

Alafors 9 juni 2011

MAMMA och PAPPA
Storasyster

Dina lena händer i våra
Ditt glada och busiga skratt

Inte en sekund, inte en minut vi slutar minnas
Vår lilla liten, älskad och obeskrivligt saknad

Tills vi möts igen, kramar vi dig ömt i våra hjärtan

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen 23 juni
kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka. Efter akten inbjudes till

minnesstund i Starrkärrs bygdegård. Svar om
deltagade meddelas till Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast tisdagen 21 juni. Lika
välkommet som blommor är en gåva till

Barncancerfonden tel. 020-90 20 90.
Valfri klädsel.

Ett varmt tack till personalen på Barncancercentrum
Drottning Silvias barn och ungdomssjuhus och till

Hemsjukvården för stöd och kärleksfull omvårdnad.

Döda

har idag lämnat oss

FARMOR och FARFAR
Linda och Andreas

Vi fick låna en ängel
som spred ljus i vårt liv
Du togs bort från oss

alldeles för tidigt
Vi fick låna en ängel

Du finns för alltid
kvar i våra hjärtan

Vår älskade lilla

Isabel
Ambjörnsson

har lämnat oss har idag lämnat oss

ANDREAS och SIV
Alba

Du har kämpat så
tappert lilla vän

Nu får du vila så gott
Inom mig vet jag

att vi ses igen
Tack liten för
tiden vi fått

Lilla liten

Isabel
Ambjörnsson

har lämnat oss


