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KOLLANDA. Blåsigt, 
regnigt och kallt.

Det gjorde att folk-
festen uteblev.

Dragspelsstämman 
på Skogsvallen hade 
inte tumme med väder-
leken den här gången.

Dragspelsstämman i Kol-
landa ägde rum torsdag-
söndag i förra veckan. Det 
inleddes med halv storm och 
kraftigt regn, men senare på 
helgen sprack molntäcket 
upp och då började allt fler 
besökare att strömma till.

– Otur med vädret, men 
vad gör man? Vi är ändå 
nöjda med arrangemanget, 
konstaterade värdparet 
Ingrid och Bengt Tilly.

När lokaltidningen 
besökte Skogsvallen ljöd 
musiken ur det jättelika 
partytält som satts upp på 
gräsplanen, den som tidi-
gare var hemvist för Kilanda 
IF:s fotbollslag. Korsdraget 
sjöng och spelade väckelse-
sånger med kraft och energi. 
Inne i cafeterian hade några 
spelmän tagit plats, alla 

med dragspel på magen. 
Det fanns dock plats för fler 
instrument. Gitarrer, fioler 
och munspel förhöjde stäm-
ningen ytterligare i Kollanda 
under dagarna fyra.

Korsdraget blåste liv i DragspelsstämmanKorsdraget blåste liv i Dragspelsstämman

PÅ SKOGSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Korsdraget underhöll gäster-
na på Dragspelsstämman i 
Kollanda.

Lilla Wilma var yngst bland besökarna.

Dragspelsstämman på Skogsvallen blir verk-
lighet tack vare Bengt och Ingrid Tilly.

Dragspel fanns det gott om i Kollanda denna helg.��������	�
������

��������	�
���
�������������������������������� ����
������������������������������������������������� � ����!��"����#
��������������$���%�� �����&����������� ����&�'������������"�(��
������������������� ����)��	�����*%�������)�

���
���!��������"�#��$�%&����'�������&����
��
����'�
�''��
�
�''����#
�+��� ��"+������� ��������,�����%+�����-./-�0���������,�����$����
���/..�(�)��������� ��������/���*������/1/-)�	+������� ������#
������)�)����� +������,��������� ����,����������,��#��,��,�2������
������,��������� ��+���������������2��)�3)�"������������3����������"+�#
������ ��������&4��������&�5�������,�������������� �������",�������
�( ���%���������� ���,���������������,���������)�4������%����,�
�( �����������������$���� �������,�����$���6�7+���(� ���������� �
�����8,����,���������9�����������������:�����#��������3����������
�"��.;/#1<�.=�-1)

(��)�������*��*$*����
%�����������&�������)����
���+
'��%�����"����������+������(����(���"+������� �%������+��� ���*%�
�,��������;/���>���)�/<)..)�	+���� ������+�>���<:��������%+�����������
����������*%���������,��� ���*%�����)�
?� �������*%�"+�������������������2��� �������������%+��)���
	+��������"�����+���(��%�������@@@)��������$����)��A����� ���
��������� �����������.=;1#B1-;;1)

����
����
�&���
����� ����"�
�&�������������'�������������
���!���
C����+����D��*���,���"���"+�������,�������:�&	
��E&
���,���������:������
4$��0������"+������� �%�����

,,,���������!�������-��������
��������	
���������������������������������������������

�������	


Vinnare av Streaplersbiljett
• Bo Johansson, Alvhem

• Glenn Karlsson, Älvängen

• Hanna Eriksson, Älvängen

• Gunnel Tömmerås, Lödöse

• Andreas Ström, Kungälv

• Rose-Marie Johansson, Alvhem

• Ingvar Johansson, Nol

• Elisabeth Wittstedt, Hjärtum

• Eva Larsson, Älvängen

• Conny Svensson, Älvängen

Alekuriren ber att få gratulera vinnarna.

Biljetten kommer med posten.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

VårfestVårfest
Starrkärrs församlingshem 

onsdag 30 maj kl 10.00-13.00

” Vårfest med kakfrossa ”
Baka din favoritkaka och se om just 

ditt bidrag vinner utmärkelsen 
”Årets bakverk”. 
Poängpromenad, 

korvgrillning, lekar mm.

MusikgudstjänstMusikgudstjänst
Starrkärrs kyrka 

söndag 27 maj kl. 18.00

Kammarkören VocAle och damkören 
Vox feminale sjunger tillsammans 

med Lerum Surte Symphonic band

Guds Andes skål av glas
-en glasbruksmässa av Johan Thelin 

och Sten-Inge Petersson. 

Dirigent: Sabina Nilsson. 

Fri entré.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Musikgudstjänst 
Tunge kyrka 

Pingstdagen 27 maj kl 17.00 
Ex Amino,  

körgrupp från Trollhättan 
M. Skredsvik, präst 

Välkomna! 


