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Ponnyridningen var mycket populär. Här är

Jonathan Sahlstedt fick grön ansiktsmålning av Sara Nilsson.

Foto: Daniel Strandroth

Glada grabbar i Särnmarkshuset. I förgrunden Andreas Hagman med sonen
Olle, fem månader, bakom dem Robert
Norén med Vilmer, nio månader.

Filippa och hennes kusin Saga Lindén hjälpte Rickard att visa auktionssakerna.

Basar med behjärtansvärt
För en dag förvandlades Lidköping
till Alla hjärtans stad. Ett evenemang för en god sak, med gemenskap som en trevlig bonus.
I lördags stod Filippa Wisemark i
centrum. Filippa föddes 2009 med ett
hjärtfel, och för att hjälpa dottern och
andra hjärtsjuka barn har Louise och
Rickard Wisemark inrättat en årlig dag
för att samla in pengar till Hjärt-lungfonden.
Louise var glad och förväntansfull

”

Det är tredje
gången vi
anordnar
det här, och
vi lär oss
nya saker
hela tiden.
Louise Wisemark

när hon stod i folkmassan som invaderade Särnmarkshuset.
– Det kom mycket folk redan när vi
öppnade, och vi hoppas att vi ska få in
mycket pengar. Nu är det tredje gången vi anordnar det här, och vi lär oss
nya saker hela tiden. Det som vi inte
får sålt skänker vi till Marias änglar
som arbetar för behövande familjer i
Lidköping, på så sätt kommer det till
något bra, sa Louise.
Utanför varuhuset stod en ambulans, med personal från räddningstjänsten som visade hur man gör hjärt-

lungräddning. Ambulansen fick ge sig
iväg på ett larm men återkom, något
som Louise uppskattade.
– Filippa var två veckor när vi åkte
ambulans första gången, och då fick
vi ett så fint bemötande från personalen att jag känner stor ödmjukhet. Det
är roligt att de ställer upp för oss, det
tycker jag förresten att Lidköpingsborna i allmänhet också gör.
Evenemanget i Särnmarkshuset engage-

rar massor av människor och företag
som vill hjälpa till. Bland annat med-

verkade trubaduren Alma Aronsson,
Stall Linnea ställde upp med hästarna
till ponnyridningen (utomhus, bör til�läggas), och Villas bandyhjältar skänkte en signerad tröja som gick för 850
kronor vid auktionen.
– Det är fantastiskt hur alla ställer
upp för det här! Och visst stärker det
gemenskapen kring vår familj och våra
vänner att vi ordnar något sådant här
tillsammans, sa Filippas morfar Johan
Lindén.
Filippa själv var förstås med och
jobbade för ett behjärtansvärt ända-

