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Syskonen 
Gösta 

Wilson och 
Marga-

reta Nyblom 
visade 

akvareller.

Ellen Fogel, tre år, passade 
på att färglägga ett Lekåsa-
troll med pappa Rickard som 
kritiker.

Stefan Corneliusson skötte chokladhjulet i tombolan.Inne i Lekåsagården hade man ordnat med servering, bland annat våfflor med 
sylt och grädde.

Solsken över traditionell marknad
En dykhjälm i koppar 
för 3 500 kronor, eller en 
marknadsklubba för en 
tia. 

Bredden på utbudet 
och prisskalan på Ess
ungas mesta bonna
marknad – Lekåsa mark
nad – i lördags var stor.

Det var 22:a året som Lekåsa 
hembygdsförening ordnade 
marknad i och invid Lekåsa
gården. Oftast har man haft 
tur med vädret och den här 
gången blev det en fullträff.

Utomhus kunde besökare 
handla närodlad honung, 
ägg, en mängd grönsaker 
och frukt samt även Lekåsa
klassikern Mariana Frost
bergers marknadsklubbor.

– Det är knäck, doppad  
i mörk choklad och rullade  
i strössel. I övrigt är receptet 
hemligt, sa Mariana. 

Carina Corneliusson, Öckerö 
men med sommarhus i Lek
åsa, deltog för första gång
en med sitt företag Havs
konst. Tillsammans med 
dörrkrans ar av blåmussle
skal, sextanter, båtrattar, 
kompasser och annat sålde 
hon också praktfulla dyk
hjälmar i äldre modell.

– Folk köper dem som 
prydnad i hemmet. Eller 
också kan man som vi gjort 
sätta en lampa i den och 

ha som mysbelysning, sa 
Carina,  som i ståndet hade 
hjälp av väninnan Marie 
 Utbult från Lekåsa.

Erling Randau, Vårgårda,  
visade sin nyskapande 
luffar slöjd med invävda 
tråd ar i rött, gult och blått.

I serveringstältet under
höll trubaduren Ulf Mellin 
med önskesånger och fin 
publikkontakt och inomhus 
gick våfflorna åt som smör 
i solsken.

Till epitetet genuin familje
marknad bidrog choklad
hjul och en teckningshörna 
där barnen kunde färglägga 
Lekåsatrollet, skapat av Siv 
Jonsson.

Smederna Erling Nor
gaard och Stefan Johansson 
demonstrerade finsmide  
och brände tjära, Mikael 
Tidstedt körde kontinuer
liga rundturer med traktor
dragen balvagn, avbruten 
 endast av en punktering, 
och på Lekåsagårdens över
våning ställde konstnärerna, 
Nossebrosyskonen Marga
reta Nyblom, 68, och Gösta  
Wilson, 70 strax före jul, ut 
ett 30tal akvareller. 

Ny chans att se deras spän
nande bilder blir i slut et av 
september då de ställer ut i 
Sparbankshallen i Vara.
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Carina Corneliusson, Öck-
erö, sålde dykhjälmar. Hon 
hade hjälp av Lekåsavänin-
nan Marie Utbult.

Mariana Frostbergers mark-
nadsklubbor är en klassiker. 
Bland kunderna i lördags Elin 
och Petter Algebäck.

Folklige trubaduren Ulf Mellin bjöd sång 
och musikmys i serveringstältet på gården.

Mikael Tidstedt körde ekipaget med balvagn för rundturer i Lekåsagårdens omgivningar. 
Några resenärer behövde ett extra handtag vid av- och påstigning.

Anita berättade om resa till Kroatien
Vid senaste träffen  
i Gullregnets lokal på 
Torggatan i Nosse
bro medverkade Anita  
johansson med sång 
och musik. Hon berät
tade också om en resa 
hon nyligen företagit till 
Kroa tien.
Resan initierades genom 
kontakter på Bokmässan 
i Göteborg 2010, då Anita 
träffade företrädare för det 
kvinnliga nätverket Qoola 
qvinnor. I år deltog Anita i 
resan där cirka 100 svenska 
damer från nätverket under 
en vecka träffades i Beo
grad, invid Adriatiska havet.

Här ordnades bland an
nat olika seminarier och en 
dag var det minimässa:

– Då hade jag eget bord 
och berättade om synskad
ades situation och visade 
hjälpmedel som färgpekare,  
punktskrift och annat, 
 berättade Anita.

– Synskadade är inte an
norlunda än alla andra. Med 
litet hjälpmedel fixar vi vår 
vardag.

Under vistelsen gjorde 
Anita flera intervjuer för sitt 
radioprogram Radio syn och 
knöt en rad kontakter. Kon
takt med det kvinnliga nät
verket håller Anita mycket 
via mejl och Facebook.

– Fördelen med att kun
na data är att det inte spel
ar någon roll var vännerna 
bor, sa hon.

Till träffen, som hade 
samlat 41 eftermiddags
lediga, välkomnade Röda 
korsets Inger Skoglund. 
Inger tackade och lämna

de en present, en tygkasse, 
tillverkad av Margot Lind
gren. Bland de melodier 
Anita framförde till musik 
på minisynth var Fritiof och 
Carmencita, Moraklockan, 
Vid din sida och Räck mig 
din hand.
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Anita Johans-
son sjöng, 
ledde i allsång 
och berättade 
om sin nyligen 
genomförda 
resa till Kroa-
tien vid träffen 
i Gullregnet.

Tipspromenad
På Gamlegården

söndag 22 september
mellan kl 13.00-15.00.

Kaffeservering.
Välkomna!

Skyltar från St.Mellbyvägen.
Passa på att promenera i den
vackra omgivningen och se

modellen av
Främmestadskvarnen

 och den gamla Kölnan
från 1700-talet.

Essunga Folkdanslag
Träningen börjar tisdag 24 sept. 
kl 19.00 i Essungagården.  
Välkomna! Styrelsen

Nossebroortens 
pensionärsförening
Bingospel Dagcentralen 
Kerstinsås tisdag 24 september 
kl 16.00. VÄLKOMNA!

Luncha på sta’n
Läs under ”Lunch-
rutan på måndagar!

Att vi kostnadsfritt
hjälper dig med
annonsutformningen
är en självklarhet!
Annonsavdelningen
0510-897 00

CBarn fick prova på gammalt hantverk    sistA sidAn


