
LÖDÖSE. I vanlig ord-
ning firades ”Jul i byn” 
på andra advent.

Samtidigt som akti-
viteter lockade besö-
kare till torget arrang-
erades även populär 
hantverksmarknad på 
Lödöse Museum.

Söndagen avslutades 
på traditionsenligt vis 
med musikgudstjänst i 
S:t Peders kyrka.

Det mesta var sig likt när ”Jul 
i byn” anordnades i söndags. 
Lödöse BK och LN-70 HC 
var några av de föreningar 
som medverkade på torget 
med lotteristånd och serve-
ringsbord. Friluftsfrämjan-
dets skinkpromenad var na-
turligtvis ett lika självklart 
som populärt inslag.

På julmarknaden i museet 
fanns 42 hantverksutställa-
re på plats, vilket är rekord i 
dessa sammanhang.

– Vi uppskattar besöksan-
talet till omkring 2 000 be-
sökare. Mest tryck var det 
på förmiddagen, säger Uno 
Ekberg, ordföranden i Slöjd- 
och konsthantverk kring 
älven.

För den musikaliska un-
derhållningen svarade Ledu 
Lekare och Hjärtums Spel-
manslag, som också uppträd-
de på torget.

Varvs- och Sjöfartshisto-
riska Föreningen, som tidi-
gare i höstas firade 10-årsju-
bileum, deltog också på mark-

naden för att saluföra sin nya 
bok ”Thorskogs Mek. Verk-
stad och Skeppsvarv 1867-
1926”.

– Försäljningen har gått väl-
digt bra och förhoppningsvis 
ska vi sälja ytterligare ett antal 
exemplar innan jul, säger ord-
föranden Eric Olson.
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Lödöse 0520-66 00 10

Öppettider i Jul och Nyår
17-21 december ...........9-20
22-23 december ........... 9-18
Julafton ........................ 9-13
Juldagen ................... stängt
Annandag Jul ............... 9-18

27-28 december ...........9-20
29-30 december  .......... 9-18
Nyårsafton ................... 9-16
Nyårsdagen .................. 9-18
(Ord öppet: Mån-Fre 9-20, Lör-Sön 9-18)

Vi på Ica Matkassen vill tacka för det gångnaVi på Ica Matkassen vill tacka för det gångna 
året och önska en riktigt

God
  Jul
Vi hoppas på fortsatt förtroende även nästa år,Vi hoppas på fortsatt förtroende även nästa år, 
vi lovar fortsatt hög kvalité, ärliga varor och bra priser.vi lovar fortsatt hög kvalité, ärliga varor och bra priser.
Din ICA handlare med personalDin ICA handlare med personal
- Lars Hansson- Lars Hansson

Packhjälp 
från LBK/NIF 

21-23 dec.

FYRVERKERIER 
FRÅN FESTIVAL.

Mittemot Statoil i Lödöse tel. 0520 66 18 80

Vi önskar alla våra
kunder en riktig

Obs! Öppet nyårsafton

Jul i byn och på Lödöse Museum

Uno Ekberg och Sven-Erik Karlsson från föreningen Slöjd- 
och konsthantverk kring älven stod utanför museet och sålde 
korv med bröd till hungriga marknadsbesökare.

När ”Jul i byn” firades på torget i Lödöse fanns det lokala 
föreningslivet representerat.

Kommersen var stor på 
Lödöse Museums julmark-
nad.

Anna-Lena Hagström var en av 42 utställare på Lödöse 
Museum.
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