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Julmarknad stundar 
på Repslagarmuseet

Nästa söndag arrangeras den traditionella julmarknaden på Repslagarmuseet i Älvängen.

Söndagen den 1:a decem-
ber är det dags för Repslagar-
museets årliga julmarknad.

Portarna slås upp klockan 
elva. Ett 20-tal hantverkare 
finns på plats för att sälja sina 
produkter, alltifrån charkva-

ror, juldekorationer och svar-
vade träsaker. Har du problem 
att hitta julklappen du behöver, 
finns den säkert här. Barnen 
kan passa på att julpyssla eller 
fiska i fiskedammen. Natur-
ligtvis dyker tomten upp. Det 

kommer även att finnas glögg, 
korvgrillning, café och  lotte-
rier.

Har du ännu inte hunnit 
se utställningen ”Broderi och 
betong” finns det ytterligare 
ett tillfälle nu.

Möte med
ALE

DEMENSFÖRENING

Måndag 26 nov. kl 19.00
Församlingshemmet Skepplanda

Information av bl.a. Dietist

Välkomna!

För ett hälsosammare liv

Sätt Ale i Rörelse!
Vi vill tacka för det stora intresset i aktivitetskampanjen där det vid första 
dragningen kom in 193 stycken aktivitetskort varav 26 stycken från barn under 16 år. 
Kom ihåg att skicka in kort senast 23 november för möjlighet att delta vid 
andra dragningen. 

Vinnare i Friska Tags Aktivitetskampanj v.37-42 har dragits. 1:a priserna gick till 
Amanda Zorman, Nödinge - presentkort Universeum värde 1000 kronor och Lennart 
Andersson, Alafors - presentkort Hagabadet värde 1000 kronor. 

Kontakta Ann-Sofi e Jonsson, 0704-320705 eller mail 
ann-sofi e.jonsson@ale.se för hämtning av priser vid 
Ale Torg 7 i Nödinge. Priser som inte hämtats senast 
18 december 2007 återgår till Friska Tag. 

Dragningslista för övriga vinnare:

LE KOMMUNA

Vuxna:
1:a pris: Presentkort värde 1000 kronor på 
Hagabadet.
Lennart Andersson, Alafors

2:a pris: Blender
Lena Olsson, Alafors

3:e pris: Kokbok, ”Mat för liv och lust” 
Marie Larsson, Älvängen

4:e - 6:e pris: Badlakan 
4: Marita Evaldsson, Älvängen
5: Umberto Stojnic, Nödinge
6: Ulla Claesson, Alvhem

7 - 10:e pris: Pocketbok: ”Ät allt” 
eller ”Vardagsmotion”
7: Elisabet Dahl, Nödinge
8: Arne Krantz, Älvängen
9: Magdalena Moen Buntic, Nol
10: Tarja Jerkrot, Nödinge

Barn:
1:a pris: Universeum värde 1000 kronor.
 Amanda Zorman, Nödinge

2:a pris: Presentkort Sportringen
Linda Hummerhielm, Älvängen

3:e pris: Badlakan 
Timon Englund, Älvängen

4:e – 6:e pris: Refl exväst
4: Robert Hummerhielm, Älvängen
5: Jonas Berg, Surte
6: Laban Englund, Älvängen

7 – 10:e pris: ”Uppladdningen”
7: Jonathan Olsson, Skepplanda
8: Josephine Nielsen, Nol
9: Amanda Nielsen, Nol
10: Jasmine Settergren, Surte

ALAFORS. Ahlafors IF 
håller fast vid sin tra-
dition med julmark-
nad och tillhörande 
luciakröning.

Däremot prövar 
föreningen nya grepp 
i år.

Arrangemanget 
flyttar utomhus, från 
Medborgarhuset till 
Furulundsparken.
Lördagen den 8:e decem-
ber ska Ale Lucia krönas 
för 55:e gången i ordning-
en. Precis som brukligt 
sker kröningen i samband 
med Ahlafors IF:s julmark-
nad. Årets arrangemang 
blir dock starten på en för-
hoppningsvis ny mångårig 
tradition.

– Vi har valt att flytta jul-
marknaden utomhus samt 
att nyttja vår fina danspark. 
Vi tror och hoppas att det 
kan bli en mysig mark-
nad med ljussmyckning 
och pynt i naturskön miljö, 
säger Jill Franklin i arrang-
emangskommittén.

Mycket av programmet 
är sig likt från tidigare år. 
Lennart Thorstensson 
kommer att finnas på plats 
med sitt dragspel och se till 
så att det blir dans på ro-
tundan.

– Dans runt granen 
är ett givet inslag och en 
höjdpunkt för många barn, 
säger Jill Franklin.

Klockan 17 sker så krö-
ningen av Ale Lucia. Tanken 
är att luciatruppen ska göra 
entré med häst och vagn. 
Uppträdandet kommer att 
äga rum på trappan fram-
för dansbanan.

– Tänk om vi kunde få en 
fin vinterdag, vilken succé 
det skulle kunna bli. Vi tror 
stenhårt på den här idén 
och det känns som att det 
är rätt tidpunkt att pröva 
ett nytt koncept, säger Jill 
Franklin.

Cafét kommer att hållas 
öppet under marknadsda-
gen, med servering av bland 
annat korv med bröd, kaffe 
och glögg.

– En nyhet i program-
met är att vi kommer att ha 
försäljning av granar och 
kärvar. Vi får se hur väl det 
mottas av besökarna, avslu-
tar Jill Franklin.

JONAS 
ANDERSSON

Ahlafors IF:s julmarknad 
med tillhörande luciakrö-
ning flyttar utomhus.

Julmarknad och 
luciakröning i 
Furulundsparken

Pussas, vänskap, fotboll, 
blommor, liv, havet, ömhet, 
fjällen, skönhet, glädje, 
sex, lycka, aj, familj, musik. 
Kärlek – den driver oss 
framåt. Vi söker den stän-
digt. Den ger oss smärta 
likaväl som glädje. Ibland 
känner vi att vi fångat den, 
blir uppslukade, men så är 
den bara borta. Går det att 
beskriva den? Hur mycket 
betyder den i våra liv, för 
världen? Känner vi att vi har 
den och att vi kan ge den? 

Som en avslutning på 
höstens tema ”Kärlek” har 
vi bjudit in konstnärer i Ale 
och elever i Ale gymnasi-
um att, med utgångspunkt i 
ordet kärlek, och med fritt 

val av tekniker och uttryck, 
medverka i en utställning på 
Ale gymnasium.  

Gensvaret var stort och i 
utställningen medverkar tre 
klasser från Ale gymnasium 
SP1b, SP1c och OP2, och 
konstnärerna Päivi Auvi-
nen, Marie Sundegren, 
Paula Wahlbom, Yana 
Westberg, Maria Kristi-
ansson, LG Karlsson, Iris 
Bokinge, Laila Falck och 
Karoline Lenhult. 

Under tiden 2-16 decem-
ber kan man se utställningen 
i Ale gymnasium. Vernissage 
sker söndagen den 2 decem-
ber klockan 17, innan ”Kon-
sert i juletid” med Lena 
Willemark.

Avslutning på temat ”Kärlek”


