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Showgänget från Nödinge tog ansvar för att klä in granen 
och lite allmänt julbus...

Kärt kaninmöte. Rebecca Tunborg, 10, Hiba Musheit, 10, Kärt kaninmöte. Rebecca Tunborg, 10, Hiba Musheit, 10, 
och Jarah Raad, 9, från Nödinge fick chansen att kela och Jarah Raad, 9, från Nödinge fick chansen att kela 
med de söta kaninerna.med de söta kaninerna.

Showgänget med Sabahudin i spetsen underhöll som vanligt besökarna på Ale Torg. Det gör 
de varje lördag fram till jul.Tomtefar, Ingvar Hammarström, fick ta emot en önskelis-

ta av Alicia Pousette, 13 månader, som var på besök med 
mormor Marika Rosell.

Anton Andreén, 3 år från 
Nödinge, satt upp hos 
tomten.

Julfest med god julmat. När Ale FUB bjuder till fest saknas inget. Här är det 
Frida Schneider och Emma Johansson som bjuds av Tiina Johansson och Eva 
Borgede.

Isak Berglund dansar Små grodorna 
runt granen. Rose-Marie och Hans-
Åke Johansson stod för musiken.

Showgänget i centrum på Ale Torgrum på Ale Torg

ALAFORS. Ale FUB ordnade med 
julfest i Medborgarhuset i lördags. 
Ett 85-tal personer hade hörsam-
mat inbjudan och kommit för att ta 
del av festligheterna. Efter att gäster-
na njutit av den goda julmaten blev 
det dans kring granen. Stämningen 
var på topp och knappast någon hade 
lust att gå hem när klockan slog halv 
fem. Det blev ett par timmars julfiran-
de värt att minnas.

JONAS ANDERSSON

Festligt julfirande 
med FUB
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Dansen 
ringlade sig 
runt granen 
i Medbor-
garhuset.

NÖDINGE. Ale Torg 
satsar på julmarknad 
fyra lördagar i rad.

Två har redan ägt 
rum, men hälften åter-
står.

Det tackar inte minst 
Showgänget för.
Det unga Showgänget i Nö-
dinge arbetar just nu med 
en  ny musikal, High School 
Musical 3. För att hålla ångan 
uppe och öka intresset uppträ-
der de på Ale Torg med mu-
sikalen "En jul att minnas". 
Nästa lördag blir det tredje 
gången och efter musika-
len kommer ICA Kvantum 
att överlämna nästa Vakna-
check.

– Då hoppas vi att många 
kommer hit. Vi är väldigt 
glada över att få vara med 
på torget, säger Sabahudin 
Sabani, 13 år och redan re-
gissör.

Väl mött på lördag.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Julmarknad fyra lördagar i rad
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktige 
sammanträder i Däcket, Folkets Hus, 
Lilla Edet, onsdagen den 17 december 
2008, kl 18.00.

Kommunfullmäktige behandlar bl a 
följande ärenden:

- Antagande av detaljplan Tingberg – 
 Pingstalund
- Svar på motion från Kjell Johansson 
 (s) angående turism
- Upphandling av måltids- och 
 städverksamhet

Jörgen Andersson Lena Palm
ordförande sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga och handlingar till 
kommunfullmäktige finns på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 10 
december 2008.

Julklappstips!Julklappstips!

Smilebag, flera Smilebag, flera 
modeller modeller frånfrån

 ”Lastbil med kran  ”Lastbil med kran 
& 4 containrar” & 4 containrar” 

80 cm80 cm

Keramiktomtar från 

Stort urval av Stort urval av 
Cobi byggklossarCobi byggklossar

Mängder av julpynt till kanonpris!Mängder av julpynt till kanonpris!
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F1-bil nyhet


