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Aldrig tidigare har Lions 
Club i Lilla Edet delat ut 
ett lika stort belopp som var 
fallet den här gången.

– Det har möjliggjorts 
tack vare att vi under verk-
samhetsåret samlat in eller 
fått bidrag med 606 000 
kronor, förklarar Bengt-
Arne Westerlind, president 
under rekordåret. 

– Allmänheten har skänkt 
saker till klubbens loppis, 
köpt lotter i olika lotterier 
under året. Ett tack också 
till de lokala företag som är 
med och stödjer på olika sätt, 
säger Bengt-Arne.

Att det blev rekordsiffror 
för det gångna verksamhets-

året, och även det förra, med 
mer än fördubblade siffror, 
beror på en stor donation 
i dödsboet efter makarna 
Inga-Maj och Karl-Erik 
Jörholm. 

– Klubben är oerhört 
tacksam för att makarna 
Jörholm gav oss förtroendet 
att kunna vidarebefordra 
dödsboets överskott genom 
bidrag och hjälpinsatser både 
inom kommunen och inter-
nationellt. 

Edetfestivalen
Annars kommer den största 
delen av de årliga intäkterna 
från Edetfestivalen. Nu till 
helgen är det dags igen, på 
parkeringsplatsen framför 
kommunhuset. Konceptet 
är detsamma som tidigare 
årgångar. På fredagen gästas 
festivaltältet av Sveriges mest 
folkkära dansband – Streap-
lers.

– Eftersom jag bor i 

Lilla Edet så tycker jag att 
detta är en av årets absoluta 
höjdpunkter. Det är alltid 
en härlig stämning och en 
folkfest utan dess like, säger 
Streaplers trummis och till-
lika sångare Kjetil Granli till 
Alekuriren.

På fredagen bjuds också 
allsång med G.O Rockalong 
Band, innan grabbarna i 
Streaplers intar scenen.

Lördagen erbjuder under-
hållning med Hot Shot´s. 
Det blir cirkus och cirkus-
skola både fredag och lördag. 
En nyhet för året är det tåg 
som festivalbesökarna kan 
åka rundtur med. Under lör-
dagen sker också utdelning 
av Lions Ungdomsstipen-
dium samt att det blir drag-
ning på Festivallotteriet.
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Kjetil Granli, trummis och tillika sångare i Streaplers, ser 
fram emot årets Edetfestival som äger rum nu på fredag och 
lördag.

Bengt-Arne Westerlind, 
Lions Club i Lilla Edet.

– Och nu stundar Edetfestivalen

Rekordår för Lions Club

LILLA EDET. Löpartäv-
lingen Edet Runt fort-
sätter som en tradition 
i samband med Edet-
festivalen.

På lördag är det dags 
igen – för 24:e gången i 
ordningen.

– Samarbetet med 
Lions gör att vi fl yt-
tar starten och målet 
till festivalområdet vid 
busstationen, förkla-
rar tävlingsansvarig 
Mateus Cander i IK 
Bergaström.

Edet Runt är en klassiker för 
både barn och vuxna. Gat-
loppet i Lilla Edets centrum 
med omnejd erbjuder åtta 
olika tävlingsklasser. De 
yngsta springer en sträcka 
som mäter 1,9 kilometer, 
ungdomar till och med 15 år 
3,1 kilometer. För herrar och 
damer finns två klassindel-
ningar att välja på – 5 kilome-
ter alternativt 10 kilometer.

– Det finns också en sepa-
rat grupp för dem som väljer 
att gå stavgång, poängterar 
Mateus Cander.

Medalj delas ut till samt-
liga deltagare som fullföljer 

loppet och dessutom lottar 
arrangören ut priser på num-
merlappen. Det sker också 
glassutdelning till alla löpare 
i ungdomsklasserna.

– Vi hoppas på fint löpar-

väder och många deltagare, 
avslutar Mateus Cander.

På lördag är det dags för löparfesten Edet Runt.
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– Populär 
löparfest mitt 
i centrum

Edet Runt för 24:e gången
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BONDEN OCH SKOGENS DAGAR
Lördag 7/9 & Söndag 8/9 kl. 10.00–16.00

BACKAMO
LÄGERPLATS

Servering och försäljning hos Gillena: 
mat, kaffe, äggost, kalvdans, våfflor, brödbakning m.m.

Inträde: Vuxna 80 kr • Fri parkering!  info 0522-234 20

Ett kulturprogram för hela Västra Götaland

Vid väg 167 Lilla Edet Ljungskile

Stor folkfest med många aktiviteter för hela familjen!

Maskinfirmor visar skogs- och jordbruksmaskiner. Ca 150 
utställare visar och säljer sina produkter. Gamla traktorer, MC & 

bilar. Husdjur, mindre sågverk, fjäderfäutställning, åka hölass, 
ponnyridning för barn, rida på den mekaniska tjuren m.m.

Ni är välkomna till två heldagar 
för hela familjen med många aktiviteter. Se 

www.bondensdag.se

HUVUDS PO NSO R 

LILLA EDET. Det gångna verksamhetsåret blev ett 
rekordår för Lions Club i Lilla Edet.

Klubben hade möjlighet att dela ut gåvor och 
bidrag för 596 000 kronor.

Nu väntar förhoppningsvis nya friska intäkter 
när Edetfestivalen står för dörren, 30-31 augusti.


