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FÅ MER INFO OCH FÖLJ MED PÅ 

merrell.com/barefoot

GO MERRELL BAREFOOT 
SOM NATUREN SKAPADE OSS

THE NATURAL WAY TO EXPERIENCE 
THE OUTDOORS

Våra nya noll-droppade barfotaskor skapar 
naturlig kontakt med underlaget.
Fötterna STIMULERAS när de länkas samman med 
marken. SAMVERKAN sker då du rör dig mer upprätt 
och med bättre hållning. De STÄRKER fötterna och 
benens muskler.

MERRELL BAREFOOT fungerar som ett komplement till 
din träning och för alla aktiviteter på land eller i vatten.
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Hjärtat klappar för hembygden
För makarna Hansson i Krokstorp betyder Guntorps missionsförsamling allt.

På Kilanda marknad kommer de tillsammans med 
församlingens scouter att servera våfflor.

Gunnar Hanssons engagemang för sin hembygd är livslångt.

Vad betyder Kilanda 
marknad för traktens 
invånare?

– Väldigt mycket. Det blir 
en naturlig träffpunkt där 
man äter tillsammans och 
umgås. Det gör bygden 
känd och bland annat alings-
åsare brukar hitta hit. Det 
kostar bara en tjuga i entrén, 
så alla kan komma. Förra 
året hade vi 1800 betalande 
besökare, men totalt upp-
skattas det varit omkring 
3000 personer, inklusive ett 
par hundra som jobbade. 
Framför allt brukar det 
krylla av ungar.

Vad kommer du och din 
fru Siri att göra på mark-
naden?
– Tillsammans med scou-
ter från Guntorps för-
samling ska vi som vanligt 
baka våfflor och tunnbröd. 
Sedan brukar vi även hålla 
i en tipspromenad som vi 

nu håller på att pyssla ihop 
barnfrågorna till. 

Berätta om ert stora 
engagemang för ung-
domsverksamheten i 
Guntorps församling, 
som ni 2010 mottog Ale 
Rotarys diplom för.
– Jag har själv varit medlem 
i församlingen i 62 år och 
Siri i 44. Ungdomsarbetet 
har alltid funnits och trots 
att det är en liten grupp 
finns det många engagerade 
medlemmar. 1996 startade 
vi upp scoutverksamheten 
och än idag är vi båda enga-
gerade i arbetet med ungdo-
marna. Församlingen bety-
der allt för oss, den är vårt 
andliga hem. 

Du är född och uppvuxen 
på gården i Krokstorp, 
hur var det att växa upp 
här på 30 och 40-talet?
– Vi hade ett tiotal kor och 
även grisar så det var hårt 

arbete på gården. Det pri-
vata fick komma i andra 
hand, men jag minns att 
man ibland tog cykeln 
ner till missionskyrkan i 
Älvängen där man träffade 
lite kompisar och spelade 
spel på lördagskvällarna. 
Annars var jag bunden till 
gården och man rörde inte 
så mycket på sig mycket på 
den tiden. 

Vad har ni för förvänt-
ningar på årets upplaga 
av Kilanda marknad?
– Vi hoppas på mycket folk 
och bra väder såklart. Folk 
brukar komma även när det 
regnar, men det är alltid 
roligast om det är fint. För 
SMU (Svenska missionskyr-
kans ungdom) i Guntorps 
församling innebär Kilanda 
marknad den allra största 
inkomsten.
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Namn: Gunnar Hansson
Ålder: 79
Bor: Krokstorp
Familj: Gift med Siri sedan 44 
år tillbaka, döttrarna Eva och 
Annica och tre barnbarn
Gör: Har suttit i kommittén 
för Kilanda marknad i 23 år. 
Engagemanget för ungdoms-
verksamheten i Guntorps för-
samling, som delas med frun 
Siri, är livslångt. De startade 
bland annat upp scoutverk-
samheten 1996.
Intressen: Gården, missions-
kyrkan, församlingen
Stjärntecken: Vädur
Aktuell: Paret Hansson finns 
på plats på Kilanda marknad 
på Kristi himmelsfärds dag 
den 17 maj.
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