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KILANDA. Efter en lång och 
tidvis kall vinter så har nu 
äntligen våren kommit.

Ett säkert vårtecken är 
ju Kilanda Marknad vilken 
återkommer varje år på 
Kristi himmelsfärdsdag, i 
år den 9 maj. Det blir 24:e 
gången i ordningen.

Hur är det möjligt? Jo 
genom ett gott samarbete 
mellan LRF, Kyrkan, Byala-
get, Ryds IF och Guntorps 
SMU scouter som står som 
arrangörer. Besökarna blir 
inbjudna till en verklig 
kulturdag. Dagen börjar 
med gudstjänst i kyrkan och 
sedan så öppnas marknaden 
med invigning vid skolan.

Många återkommer varje 
år till marknaden, men 
många fler bör lämna E45 
och våra samhällen för ett 
besök, som hålls på en av Ale 
kommuns vackraste platser 
med flera historiska byggna-
der, såsom den gamla skol-
byggnaden från 1860-talet. 
Kyrkan ursprungligen från 

1100-talet, ”ett smycke vid 
ån”, även flitigt anlitad som 
bröllopskyrka. Brudparen 
blir ofta fotade i den pam-
piga allén med 100-åriga 
lindar, som går fram till 
Säteriet.

Vidare kvarnbyggnaden, 
troligen från 1600-talet, 
nu noggrant renoverad 
av familjen Järkil, med ett 
kraftverk i drift. Dessutom 
Säteriet, även det med gamla 
anor, men nu ett modernt 
lantbruk med mjölkproduk-
tion som drivs av bröderna 
Borgström.

I denna omgivning finns 
under marknadsdagen 
hantverkare och konstnä-
rer i skolan och kvarnen 
där de visar upp och säljer 
sina alster. I kyrkan blir det 
en visning och senare en 
konsert. På Säteriet händer 
mycket, du kan få gå in i den 
stora ladugården och från en 
balkong bese de cirka 140 
mjölkkorna, samt även se 
hur det går till när de robot-

mjölkas. Barnen brukar även 
tycka om att få klappa små 
kalvar och eventuella katter. 
Nyttigt att få en liten inblick 
i allt arbete innan mjölkpa-
keten kommer ut i butiken.

På gården blir det uppvis-
ning av köttdjur, kaniner, 
fårvallning, veterantraktorer, 
pröva kunskaper i en skyt-
tesimulator, dessutom pon-
nyridning för stora och små. 
En tipspromenad går genom 
området med priser från 
dagens hantverkare.

Något gott att äta behö-
ver man en sådan här dag 
och det finns mycket att 
välja på. Kaffe, varm korv 
och glass på flera ställen, 
dessutom våfflor och tunn-
bröd bakade över öppen eld. 
Även hemvärnet är med och 
serverar hamburgare.

Röda Korset finns med 
sin second hand-försäljning 
vid skolan.

Väl mött på en av vårens 
höjdpunkter i Ale kommun.

Marknadskommittén

NÖDINGE. Arne Hells-
mark föddes år 1913 i 
Haga, Göteborg.

Han fl yttade sedan 
till Surte och började 
jobba på glasbruket, 
som lades ner samma 
år som han gick i pen-
sion. 

I torsdags fi rade han 
sin 100-årsdag med 
tårtkalas på Backavik.

Tårtor, kaffe, flaggor och 
banderoller. I torsdags var 
stämningen högtidlig på 
Backaviks äldreboende när 
det dukats upp till 100-årska-
las i matsalen.

Jubileraren själv, Arne 
Hellsmark, konstaterar att 
det hänt mycket sedan han 
för första gången kom till Ale 
för över 60 år sedan.

– Det är mycket som har 
förändrats sedan jag jobbade 
på glasbruket i Surte, inte 
minst gubben själv, skojade 
han när lokaltidningen kom 
på besök. 

Även Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund (M) hade kommit för 
att gratulera på den stora 
dagen, men något brev 
från kungen har ännu inte 
kommit.

– Det är väl så många som 

blir 100 år idag, så det kanske 
blir svårt att hinna skicka 
till alla, menar dottern Eva 
Hellsmark.

Runt fikabordet satt också 
representanter från Nödinge 
församling, där Arne själv 
varit engagerad under många 
år.

Gillar trädgård
Arne Hellsmark växte upp 
i stadsdelen Haga i Göte-
borg, men flyttade till Surte 
efter att han gift sig med sin 
Linnéa på 40-talet. Tillsam-
mans fick de två barn.

På glasbruksmuseet job-
bade han som maskinskö-
tare fram tills bruket lades 

ner 1978, samma år som han 
fyllde 65.

Intresset för trädgård har 
alltid varit stort och han gick 
gärna och påtade i rabatterna 
vid familjens villa. 

Tillsammans med hustrun 
reste han också mycket, både 
inom Sverige och till andra 
Europeiska länder, som Ita-
lien och Spanien.

Att få fira sin 100-årsdag 
ser han som ett stort privi-
legium och det är också ett 
steg i riktning mot ett släkt-
rekord.

– Min kusin Frida blev 
102 år och det tänker jag slå, 
säger Arne.

JOHANNA ROOS

– Högtidligt 
tårtkalas på 
Backavik

Jubileraren Arne Hellsmark fi rade sin 100-årsdag med tårt-
kalas på Backavik.

En glad 100-åring fi radesEn glad 100-åring fi rades

Kilanda Marknad arrangeras på Kristi himmelsfärds dag, torsdag den 9 maj, för 24:e Kilanda Marknad arrangeras på Kristi himmelsfärds dag, torsdag den 9 maj, för 24:e 
gången.gången.

Kilanda Marknad – ett säkert vårtecken!
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Arrangeras av:

LÖRDAG 25 MAJ
KL 11.45

START: ALE TORG

ANMÄLAN!
Föranmälan vuxen 100 kr

Föranmälan barn 50 kr

SÄTTS IN PÅ BANKGIRO: 
Glöm inte ange namn och adress på 

deltagarna ni anmäler.
Efteranmälan kan ske på plats, 

vuxen 150 kr, barn 75 kr.

Ale Torgs Knattelopp

3-10 år, start kl 11

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung
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Gemensam uppvärmning kl 10:45

Medalj till alla barn!

varloppet.se

2013

Loppet är 5,4 km
Gemensam 

uppvärmning kl 11.30


