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ÄLVÄNGEN. Det doftade 
inte bara tjära utan 
även glögg på Repsla-
garmuseet i lördags.

Tomten fanns på 
plats och från cafét 
hördes välkända julvi-
sor.

Julstämningen var 
påtaglig, det enda som 
saknades var snön.

Repslagarmuseets julmark-
nad lockade rekordmånga 
besökare. Kanske inte så kon-
stigt då arrangören serverade 
ett digert utbud av aktiviteter 
för alla åldrar. Barnen roades 
av julpyssel, sagohörna och 
fiskdamm medan den något 
äldre generationen hellre 
spatserade runt på repslagar-
banan, där ett 30-tal hantver-
kare och köpmän visade sina 
produkter.

Larmet blåste in julen och 
sedan sjöngs den också in på 
vackert vis av först Starrkärrs 
flickkör och därefter Leif Su-
nesson.

Tomten gick runt och häl-
sade på museets gäster, som 
var betydligt fler än vanligt 
denna dag. Det fanns allt 
som hör en äkta julmarknad 
till, förutom snö. Det kan å 
andra sidan inte arrangören 
lastas för.

Äkta julstämning på Repslagarmuseet

Starrkärrs flickkör hälsade julen välkommen på ett stilfullt sätt.

Pysselkul hade Linnea Skån-
berg, 8 år, från Älvängen.

Havtornsglögg är att rekommendera för den som ännu inte 
har smakat.

Vad vore en julmarknad utan 
en livs levande tomte? 
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Himmelsk idyll

SKEPPLANDA – PRÄSTGÅRDEN
Stor herrgårdsliknande byggnad med pampig uppfart till stor gårdsplan. Det fi nns 

tre byggnader på fastigheten. Förutom huvudbyggnaden fi nns ett stort annex 
samt en gammal drängstuga. Byggnaden består av totalt 15 rum och kök om ca 
323 kvm och är en byggnad som lämpar sig för representation, kursverksamhet 
eller härligt boende för stor familj. Annexet innehåller garage,bakstuga, förråd 

samt samlingssal.Stor härlig parkliknande trädgård om 7795 kvm.  
Pris 2.950.000:- eller högstbjudande. Visas söndag 7/12. Boka visningstid.
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BOKA TID I TID...
om du julfin vill bli...
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