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KILANDA. Nu är det dags 
igen för Kilanda Marknad. 
På Kristi himmelfärdsdag, 
torsdagen den 29 maj, fi rar 
Kilanda Marknad 25-årsju-
bileum.

I kyrkan är det gudstjänst 
och musikunderhållning. I 
gamla skolan och i kvarnen 
fi nns många hantverkare 
som visar och säljer sina 
alster. På Säteriet har du 
möjlighet att gå in och 
se alla djuren, titta på 

robotmjölkning. Vid gården 
fi nns bland annat kaniner, 
fårvallning, ponnyridning 
och veterantraktorer.

Både stora och små kan 
gå tipspromenaden, priserna 
kommer från dagens hant-
verkare.

Olika serveringar fi nns 
utmed vägen där det 
serveras kaffe, korv, glass, 
hamburgare, tunnbröd och 
våffl or som gräddas över 
öppen eld.

Nytt för i år är att västtra-
fi k sätter in bussar. Buss 
431 Älvängen-Fors-Kilan-
da-Kollanda. Resenärerna 
betalar ordinarie taxa.

Föreningar från orten 
medverkar. Endast kontant 
betalning gäller på alla 
ställen.

Väl mött på en av vårens 
höjdpunkter i Ale kommun!

Marknadskommittén

På Kristi Himmelfärdsdag, torsdagen den 29 maj, sker 25-årsjubileet av Kilanda Marknad.

Kilanda Marknad 25-årsjubilerar
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AHLAFORS IF
1913 2014

AHLAFORS IF
1913 2014

NO TJAFS
ONSDAG 28 MAJ KL 21-01

Entré: 120:- 18 år leg.

VÄLKOMNA
www.ahlaforsif.se

I samarbete 
med: Pizza och Grill (F.d. Ahlafors Livs)

För dig som är bor i Ale kommun 

Olle Ludvigsson har nummer två

Olle har fem fokus i EU-politiken:

Redan den 7 maj kan du rösta på Olle.

Ta med röstkort och id-handling.

Förra helgen arrangera-
des efter ett privat initiativ 
en loppis på Vadbacka Gäst-
giveri i Skepplanda. Intäkter-
na från bordshyran skänktes 
till insamlingen för Europas 
fattigaste barn i Moldavien.
Det anordnades också lotte-
rier och såldes hembakat till 
förmån för Moldavien. To-
talt blev det 2500 kronor.
– Vi är väldigt nöjda med 
insatsen och responsen var 
god. Nästa gång ska vi vara 
ute i lättre bättre tid så vi 
hinner marknadsföra det 
ännu bättre, säger Carina 
Zito, en av initiativtagarna.

Loppis för Moldavien

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Hjärt-
sjukdom är
vår tids 
folkdödare. 

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se


