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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.

För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

LÖDÖSE. En kombi-
nerad pilgrims- och 
kulturvandring arrang-
eras på Kristi himmel-
färdsdag.

Arrangemanget tar 
sin början tidig morgon 
med en Pilgrimsandakt 
i S:t Peders kyrka.

Därefter startar 
vandringen från Lödöse 
med slutdestination 
Hålanda.

Vandringen från Lödöse 
till Hålanda mäter cirka 12 
kilometer. Deltagarna kan 
se fram emot en skön och 
avkopplande promenad i 
vacker natur.

– En del av pilgrimsvand-
ringen går under tystnad 
och ibland under ledning. Vi 
kommer att gå förbi många 
spännande och historiska 
platser längs vägen, säger 

Lennart Bengtsson som 
kommer att agera vand-
ringsledare tillsammans med 
Christer Damm.

Ett antal stopp kommer 
att ske och deltagarna upp-
manas att ha matsäck med 
sig.

– Lämplig klädsel och 
ordentliga vandringsskor 
är viktigt, säger Christer 
Damm.

En följebil finns med på 
färden och är beredd att 
komma till undsättning om 
någon skulle råka illa ut. I 
annat fall är det buss som 
tar deltagarna tillbaka till 
Lödöse från Hålanda.

– Vi hoppas på skönt väder 
och en god uppslutning, 
avslutar Lennart Bengtsson.

Pilgrimsvandring från Lödöse till Hålanda

En pilgrims- och kulturvandring arrangeras på Kristi him-
melfärdsdag. Vandringen går från Lödöse till Hålanda. Chris-
ter Damm och Lennart Bengtsson håller i trådarna.

Ett antal historiska platser kommer att utforskas under 
pilgrimsvandringen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Er
bj

ud
an

de
n 

gä
lle

r s
å 

lå
ng

t l
ag

re
t r

äc
ke

r f
rå

n 
fre

da
g 

12
. a

pr
il.

 V
i t

ar
 fö

rb
eh

ål
l o

m
 tr

yc
kf

el
.

Det finns alltid  
NÅGOT ATT FIRA!

MUGG
med ros eller blommönster

2490

Assiett 24,90 | Skål 34,90  | Mugg 24,90  | Kökshandduk 19,90 | Ljushållare 14,90 | Vas 19,90 | Bricka 89:-

SKÅL PÅ FOT
H: 15cm

59:-

Kudde 45x45 cm 99:-
Lykta H:20,5cm 59:-

Balkongset, bord och två stolar 599:- 
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