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Poängpromenad i Värmlandsbro
VÄRMLANDSBRO Drygt 20 tappra personer kom till elljusspåret i 
Brotorp i söndags kväll för att i det blåsiga vårvädret gå tipspro-
menad som Värmlandsbro sportklubb arrangerade. Efter genom-
förd promenad fanns det våfflor och kaffe att köpa. 

Tolv rätt på tipsraden hade Per Christiansen och bäst på ut-
slagsfrågan var Ida Wall. Snabbast runt banan var Viktor Sköld 
och hans mormor. 

Resultat: 1. Hans Mattsson, 2. Carina Mattsson, 3. Per Christi-
ansen, 4. Anita Ransjö, 5. Beatrice Hansen Hedlund, 6. Linus Hög-
lund, 7. Ida Wall, 8. Lena Christiansen, 9. Sten-Åke Wallentin, 10. 
Eva Gustavsson. 

Rätt rad: 2 (Astrid Lindgren) 1(1907) X (Ole Ivars) X (greve) 2 
(David Lagercrantz) 2 (Norge) X (fairtrade) 1 (Istanbul) 2 (Hepa-
tit A + B/gulsot) 2 (Västra Ämtervik) 2 (1999) 1 (snipa). Station 2 
Frankrikes president, station 3 pelargon, station 4 prästost 31 pro-
cent, station 380 kcal/100 gram.
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Janne Karlsson gjorde succé
KÄRRHOLMEN ”Lite stöllit med möe sköj” bjöd trubaduren Janne 
Karlsson på hos Kila östra bygdegårdsförening. Det var luriga 
kommentarer och trevlig sång, inför en entusiastisk publik i alla 
åldrar. Stämningen var hög och Janne bjöd på sig själv och impro-
viserade efter sitt ordinarie program långt inpå nattkröken. 

Källarbackens intressefören-
ings traditionella tipsprome-
nad avgjordes i ett fantastiskt 
vackert vårväder.
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Det var drygt 80 deltagare på 
tipspromenaden 64 vuxna och 16 
barn. Nere vid badplatsen vän-
tade kaffe med dopp och grillad 
korv, samt en trevlig stunds sam-
varo med vänner, grannar, både 
gamla och nyupptäckta.

Vinnare i barnklassen: Joel R 
12 rätt, Alva Olsson 11 rätt, Alicia 
Krés Johansson 11 och Noha Åsén 
11 rätt.Vinnare vuxenklassen: 
Magnus Larsson 10 rätt, Sebasti-
an Holmberg 10, Sigrid Magnus-
dotter 10, Martin Ögren 10 rätt.

Tipspromenad 
till Källarbacken

Vid badplatsen väntade kaffe  
med dopp i det vackra vårvädret.
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Ett 80-tal deltagare var med i tipspromenaden till Källarbacken.

Även Säffle pensionärsför-
ening ville vara aktiva under 
 vårens mârtensfirande i 
Säffle.

– Låt oss inventera vindar 
och skåp, uppmanade styrel-
sen sina medlemmar.
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Samlingen av glas, keramik, lam-
por och kuriosa av alla slag blev 
stor och vacker. Från garaget ha-
de en medlem tagit fram sin äldre 
gräsklippare som nu kom till nyt-
ta igen hos en hugad spekulant. 
Tavlor fanns det också att välja på 
alltifrån handbroderier till Matti 
Ohwos Säfflemotiv, som blev det 
första som köptes upp. Möbler var 
det dock tunt med, om man inte 
räknar en smidesbeslagen brud-
kista som en sådan.

Tallrikar från Rörstrand

– Vi fick många besök trots att 
vår lokal ligger lite vid sidan om, 
sa Ingrid Eriksson som erbjöd 
vackra glas och vaser i ett gam-
maldags tvättfat, som bjöds ut 
tillsammans med en matchande 
potta. Många satt ner en stund 
för att få kaffe med dopp och en 
pratstund.

Förre bokhandlaren i Säffle, 
Anita Dahlin var i affärstagen 
igen, denna gång vid saluborden 
inne i SPF-lokalen, där hon bjöd 
ut Rörstrandstallrikar, Iittalaglas, 
Olof  Trätälja som skulptur och 
annat som skänkts av medlem-
marna till en lyckad loppis.

– Många som kom för att hand-

la hade också med sig nya bidrag, 
vilket visar vilket intresse alla 
har för att byta spännande sa-
ker med varann, betonade Anita 
när hon visade upp en vacker till-
bringare från Nittsjö i Dalarna. 
På onsdag är det helgafton och då 
håller vi öppet igen för att ännu 
fler ska kunna fynda.

SPF hade loppis under mârten

Ingrid Eriksson kunde erbjuda vack-
ra glas och vaser i ett gammaldags 
tvättfat. FOTO:  PRIVAT

Anita Dahlin sålde glas och porslin.
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Har du ett 
nyhetstips?  

Ring 0533 - 464 41,
464 42 eller 464 43




