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Fars Hatt:  
Söndagsmiddag

3 rätter 295:-
Förrätt, varmrätt, hemlagad 
dessertbuffé och kaffe.

Middagen serveras  
kl. 13.00–18.30.

NO TJAFS
ONSDAG 8 MAJ KL 21-01

Entré: 120:- 18 år leg.

VÄLKOMNA
www.ahlaforsif.se

KOLLANDA. Det snick-
ras och donas på 
Skogsvallen.

Förberedelserna inför 
helgens dragspels-
stämma är i full gång.

– Det här gör vi bara 
för nöjes skull, säger 
värdparet Ingrid och 
Bengt Tilly.

Skogsvallen var tidigare 
hemvist för Kilanda IF:s fot-
bollslag. Numera är det en 
populär mötes- och festplats.

– Detta är verkligen en 
idyll, säger Ingrid Tilly och 
blickar ut över området.

Klubbhuset har sedan 
några år tillbaka försetts 
med en rejäl uteservering. 
Invändigt har det renove-
rats, duschutrymmena är 
uppfräschade och den stora 
samlingslokalen har berikats 
med ett nytt kök.

– Allting är inte tipp topp, 
men visst är det charmigt? 

Det här stället skulle kunna 
nyttjas betydligt mer än vad 
det gör.

Ett årligen återkommande 
arrangemang är dragspels-
stämman, som i år infaller 
torsdag-söndag 2-5 maj. Den 
officiella invigningen äger 
rum på fredagseftermidda-
gen.

– Första dragspelsstäm-
man hade vi 2010, sedan har 
det rullat på. Besökarna är 
trogna och återkommer år 
efter år. Vi räknar med ett 
60-tal husbilar och husvag-
nar, säger Bengt Tilly.

Inför årets stämma har 
arrangören kompletterat 
anläggningen med små röda 
bodar där det ska ske för-
säljning av hamburgare och 
våfflor. Ytterligare ett spel-
hus har iordningställts och 
kvar sedan tidigare är lotte-
riståndet.

– På gräsplanen sätter vi 
upp ett stort tält. Det gäller 

att gardera sig för regn och 
rusk. I fjol var väderleken 
riktigt usel, men i år hoppas 
vi på solsken.

I klubbhuset kommer det 
också att ske servering i form 
av kaffe och smörgås. Här 
kan gästerna slå sig ner och 
samtidigt lyssna på vacker 
musik.

– Jag tror vi hade igång 
40 spel som mest förra året, 
säger Bengt som ser fram 
emot helgens begivenhet.

– Det är så mysigt och 
en fantastisk stämning som 
knappt går att beskriva.

En del ekipage anlän-
der Skogsvallen redan på 
onsdagskvällen och sedan 
påbörjas spelandet på torsda-
gen för att fortgå ända fram 
till på söndag.

– Att gå upp klockan sju på 
morgonen och höra ”Gyllne 
morgon” på dragspel och 
saxofon är oslagbart, säger 
Ingrid Tilly.

Att växa är något vi 
människor gör hela 
livet. Mest märkbart 

är ju det från början rent 
kroppsliga växandet. Som 
förälder är det svårt att 
förstå hur de där, från bör-
jan, så små sönerna - idag 
bokstavligen ser ner på en 
från två meters höjd! Hur 
gick det till? 

Men också inuti sker en 
mognad. Barnet, individen, 
växer bäst i en god mylla 
av kärlek. Där kan tillit 
och förtroende växa fram, 
vilket i sin tur så småningom 
leder till trygghet i sig själv, 
ärlighet och öppenhet mot 
andra. Denna växt gör att 
människan mognar och 
växer emotionellt, religiöst, 
moraliskt, kunskapsmässigt 
och på många andra sätt. 
Målet för vårt växande och 
mognande som människor 
- är att bli visa, kärleksfulla, 
ansvarstagande och empa-
tiska personer.

Jag tror att vi har en 
mycket viktig hjälp i detta 
växande av att blanda in 
Gud, och tron på honom. 
Gud har skapat oss var och 
en till de underbara skapel-
ser och original som vi är, 
enligt Bibeln. Hans tanke 
är att vi mår bäst av att vara 
i - och leva i- relation med 
honom.

Gud är kärlek och vi, 
som hans skapelser, är både 
kärlekens mottagare och 
kärlekens givare – detta 
är livets mening. Och här 
kommer den växande tron in 
i bilden. Oavsett ålder så har 
vi att stava på kärleken och 
tilltron!

I Jesu avskedstal, Joh 
14-16, möter vi två saker 
som Gud vill att vi ska göra 
och därmed växa i: Tro på 
honom och Älska vår nästa. 
Jesus säger ”Tro på mig 
och på honom som har sänt 

mig” och ”Älska varandra så 
som jag har älskat er”. Med 
andra ord öva på tilliten och 
kärleken.   

När älskar vi varandra 
tillräckligt? Hur klarar man 
det? Nej, så enkelt i teorin – 
men så oerhört svårt i verk-
ligheten när bekymmer och 
attityder prövar samspelet 
mellan oss människor.

Som sagt: inuti sker stän-
digt en mognad genom hela 
livet. Och genom tron kan vi 

växa i vår respekt och öppen-
het gentemot varandra vilket 
verkligen behövs!

Men tyvärr så är min 
mognad hotad av en sak som 
kan få växten att stanna upp: 
Att jag får för mig att jag är 
så god att jag har växt färdigt 
och inte kan bli bättre!

Men det kan väl ändå 
ingen tro om sig själv – 
eller?

Leif Jöngren
Pastor i Älvängens Missions-

Betraktelse

”Att växa i tro är att växa som människa”

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 9 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 10.00

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, musikunderhållning.

Flera serveringar av kaffe, korv, hamburgare, glass, 
våfflor och tunnbröd på olika platser.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde endast 20:- 
alla över 16 år

OBS! Endast kontant betalninig

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kl 11.00: Invigning vid:  Skolan, Björn Sundelid, 

  Säteriet Bengt Borgström.

Kl 11.30  Kyrkan: Björn Sundelid berättar om 

 Kilanda och kyrkan

Kl 13.30   Konsert med gospelkören med band  

under ledning av Karin Beckman

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 

konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, får, fårvallning, skyttesimulator, 
traktorparad, blommor m.m.

Ingrid och Bengt Tilly hälsar välkommen till Skogsvallen i Kollanda där det kommer att ar-
rangeras dragspelsstämma torsdag-söndag, 2-5 maj.

– Spelemän strålar samman på Skogsvallen

Nu blir det drag i Kollanda

Speleman eller inte, alla 
hälsas välkomna till Kol-
landa. Paret Tilly vill att så 
många alebor som möjligt 
ska ta tillfället i akt till en 

stunds njutbar avkoppling i 
rogivande miljö.

– Vi tar ingen entré och 
det är fri parkering. Jag kan 
inte spela något instrument, 

men jag har lika kul för det, 
avslutar Ingrid Tilly.

PÅ SKOGSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


