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KILANDA. Kilanda Marknad 
fortsätter att locka mycket folk.

Arrangörerna hade dock 
önskat sig en ännu större 
tillströmning av besökare.

Onsdagens intensiva regnande 
fi ck förmodligen en del 
potentiella marknadsgäster att 
stanna hemma.

Det finns vissa dagar på året som det 
alltid borde vara vackert väder. Kristi 
himmelsfärds dag till exempel vilket 
arrangörerna till Kilanda Marknad 
– Guntorps SMU, Kilanda Byalag, 
Kilanda IF, Kilanda kyrka, LRF och 
Ryds IF – säkerligen vill skriva under 
på. Vårvädret är inte sällan nyckfullt 
och svårbedömt. Tisdagen bjöd på årets 
varmaste dag, onsdagen på årets hittills 
regnigaste och torsdagen blev någonting 
mitt emellan.

– Vi räknade in 1 300 betalande. Det 
skulle kunna ha varit betydligt fler, säger 
Leif Karlsson som trots allt var nöjd 
med marknadsdagen.

– Absolut! Allting gick som planerat 
och besökarna såg ut att trivas, säger 
Leif som redan nu ser fram emot 
25-årsjubileet 2014.

En gudstjänst i Kilanda kyrka utgjorde 
startskottet för Kilanda Marknad – 
Öppen gård. Klockan elva skedde den 
officiella invigningen under ledning av 
Björn Sundelid. Vid detta enda tillfälle 

gjorde sig också regnet påmint, en skur 
som ytterligare förstärkte behovet av 
stövlar. Resterande tid var det faktiskt 
uppehåll och en synnerligen behaglig 
temperatur.

– Ett perfekt marknadsväder 
egentligen, konstaterade Bengt 
Borgström som i vanlig ordning höll 
öppet hus i Säteriet.

– Mjölkroboten krånglar, men det är 
ingen idé att stressa upp sig. Det är roligt 
att Kilanda kan ståta med ett evenemang 
som lockar så många människor och att vi 
år efter år kan behålla vår dragningskraft, 
förklarade Bengt.

I den gamla kvarnbyggnaden stod 
hantverkarna tätt intill varandra och 
sålde diverse olika ting. Där fanns också 
Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening 
representerade med en modell över hur 
området såg ut för drygt 100 år sedan.

Hantverk erbjöds även inne i Kilanda 
gamla skola och ute på gårdsplanen fanns 
Röda Korset på plats med loppisbord. 
Det mesta var således sig likt.

Ett 40-tal personer tog del av den 
musikaliska underhållning som gospel.
kom framförde i kyrkan.
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Ett vattentätt marknadskonceptEtt vattentätt markna
– Och nästa år stundar 25-årsjubileum i Kilanda

Ludvig och Molly tog en paus från djuren.


