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Torsdag 27 juni Örjan

Torsdag 4 juli  PS Live

Torsdag 11 juli  Rock Circus

Torsdag 18 juli  Totto & Micke

Torsdag 25 juli  PS Live

Torsdag 1 aug  Totto & Micke

Torsdag 8 aug  Punch

Torsdag 15 aug  Örjan

Fredag 30 aug Bryggfi nal

Sommarhatt: 

Snart börjar 
det roliga.
Spara sommarens höjdpunkter så att du inte missar något.

Mat, dryck, musik och hög stämning. 

Boka bord för att försäkra dig om de 
bästa platserna vid älvkanten!
DJ: Tompa.
Åldersgräns: 18 år.

Dagstur  
eller lång- 
semester?
Hos oss hittar ni alla 

typer av bussresor både 
i Sverige och Europa

Besök oss på www.lillaedetbuss.se

www.lillaedetsbuss.se
Ring för info & reseprogram 

Tel. 0520-65 75 00

Lilla Edets Buss

USPASTORP. Det plane-
ras för ännu en lopp-
marknad till förmån 
för kvinnor och barn i 
Indien.

Det blir den fjärde i 
ordningen.

Nu byter emellertid 
arrangemanget plats 
– från Uspastorp till 
Starrkärr.

Starrkärrs bygdegård blir 
platsen där Lena och Kurt 
Jannesson, Daniel Bratt-
gård, Ingegerd Ekstedt 
Brattgård samt Arne och 
Eva Törngren kommer att 
genomföra sin numera tradi-
tionella höstloppis.

– Förut har vi haft lopp-
marknaden hemma i Uspas-
torp, men nu tycker vi det 
var läge att utveckla koncep-
tet och bli ännu mer profes-
sionella i vårt arbete. Av den 
anledningen väljer vi att för-
lägga loppisen i Starrkärrs 
bygdegård, förklarar Kurt 
Jannesson.

Lördagen den 28 septem-
ber är spikad och då hoppas 
arrangörerna på en lika god 
besökstillströmning som 
tidigare år. Tre loppmarkna-
der har givit ett överskott på 
drygt 100 000 kronor. Peng-
arna har bland annat använts 
till att rusta upp ett sjukhus i 
Indien, men också till att ta 
fram mediciner.

– Pengarna går oavkortat 
till behövande människor i 
Indien. Det bygger på per-
sonliga relationer. Våra 

pengar är värda det sjudubbla 
i Indien. Tacksamheten är 
oerhört stor, säger Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

Redan nu tar Lena och 
Kurt Jannesson emot prylar 
som folk vill skänka. Alla 
prylar är välkomna såvida de 
är hela och funktionsdugliga.

– Vi har gjort plats på 
höloftet. Nu är det fritt fram 
att lämna prylar när man 
kan. Säkrast är emellertid att 
ringa oss och kolla så att vi är 
hemma, säger Kurt Jannes-

son med en liten passus.
– Det enda som inte går 

att sälja är böcker. Tavlor har 
också visat sig vara svårsålt.

Arrangörerna till lopp-
marknaden är också i full färd 
med att uppvakta närings-
livet, företag som kan tänka 
sig att skänka priser till bland 
annat lotterier.

– Vi hade en strykande 
åtgång på lotterna i fjol med 
många attraktiva vinster, 
berättar Arne Törngren.

Konceptet i övrigt 
kommer att likna föregå-
ende års loppmarknader 
med servering av kaffe, bulle, 
varm korv och så vidare. 
För barnen kommer det att 
ordnas med fiskdamm.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 28 september arrangeras en loppmarknad till 
förmån för kvinnor och barn i Indien. 

Loppis för behövande i Indien

Döda

Grattis

Stort 
GRATTIS 

våra älskade pojkar!
Liam 5 år, 29 juni
Lamar 3 år, 9 juli

Många kramar 
från mamma och pappa

GRATTIS x 2
till Adam som fyllde 5 år 2 

juli och för att du blev 
storebror till Novalie 
som föddes 23 juni!

Kramar från 
mamma och pappa

Vår älskade
Pappa, Farfar

och Livskamrat

Thomas

Fredman

* 7 september 1950

har lämnat oss i stor
sorg och saknad.

† Hultsfred 
den 4 juli 2013

MAGNUS och
EVELINA

Filip, Isac, Thea
ANNE

Släkt och vänner

Vi tackar för allt 
vad i livet Du skänkt
för kärlek och lycka 
vad vackert Du tänkt
För allt vad Du gjort 

för oss alla

Du lämnade oss 
alltför tidigt

Begravningen äger rum i 
Hultsfreds kyrka tisdagen 
den 23 juli kl.11.00. Valfri 

klädsel. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i Församlingsgården. 
Svar om deltagande 
meddelas Hultsfreds 

Begr.byrå senast 18 juli
på tel. 0495-107 20 eller

hwbb.se Tänk gärna 
på Cancerfonden 

pg. 90 19 86-0.

Begravningen äger rum i 
Hultsfreds kyrka tisdagen 

den 23 juli kl 11.00.
Valfri klädsel. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i Församlingsgården.
Tänk gärna på 
Cancerfonden 

postgiro: 90 19 86-0 
Hultsfreds 

Begravningsbyrå 
tel 0495-107 20 


