
2008  |   vecka 50  |   nummer 43  |   alekuriren 15

Stjärna    på is!Stjärna    på is!
Är Du också enÄr Du också enÄr Du också enÄr Du också en

Lussedisco!
Fredag 12 december 

klockan 19-2230

på Ale Arena
För dig som går i åk 6 och äldre

Entré 20 kr • Drogfritt

Ett samarbete mellan

Ale-Surte BK
LE KOMMUNA

Ale Arena ............................... 22.45
Nödinge Centrum ........................ 23.00
Nol, Pressbyrån ............................ 23.06
Ledetskolan ................................... 23.11
Alafors, kiosken ........................... 23.15
Älvängen Centrum ...................... 23.25
Skepplanda, Albotorget ............. 23.35
Alvhems vändplats ................ 23.45

Från Kungälvs bussstation:
Ale Arena ............................... 22.45
Bohus Centrum ............................ 22.51
Surte Centrum ............................. 22.55
Surte, Videgårdsvägen ............... 22.57
Kungälvs busstation .............. 23.10

Alvhems vändplats ................ 17.55
Skepplanda, Albotorget ............. 18.05
Älvängen Centrum ...................... 18.15
Alafors, kiosken ........................... 18.25
Ledetskolan ................................... 18.29
Nol, Pressbyrån ............................ 18.34
Nödinge, Ale gymnasium .......... 18.40
Ale Arena ............................... 18.55

Från Kungälvs bussstation:
Kungälvs busstation .............. 18.30
Surte, Videgårdsvägen ............... 18.43
Surte Centrum ............................. 18.45
Bohus Centrum ............................ 18.49
Ale Arena ............................... 18.55

GratisGratisBussar!Bussar!
Dave

• Bästa lusseklädsel!• Bästa lusseklädsel!

• Stjärna på is• Stjärna på is

Tävlingar!Tävlingar!

(Klubbor, boll, puck får ej förekomma på discot. Hjälm obliatoriskt.(Klubbor, boll, puck får ej förekomma på discot. Hjälm obliatoriskt.

KUNGÄLV 0303-642 80 • YTTERBY 0303-925 00 • ALE 0303-74 66 90

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN

0:-

Ersätter upp till
10.000 kr/mån.
Ring för mer 
information!

0:-
DUBBELBOENDE-

KOSTNADSFÖRSÄKRING

Erbjudandet gäller t.o.m 31 dec -08.

LÖDÖSE. I söndags fira-
des Jul i byn och jul-
marknad på museet på 
traditionsenligt vis.

De parallella arrange-
mangen lockade många 
besökare.

Vädret var dessutom 
förnämligt och lämpade 
sig utmärkt även för 
utomhusaktiviteter.

Tillströmningen av publik var 
god när Slöjd- och konsthant-
verk kring älven och Lödöse 
Museum slog upp dörrarna 
till årets julmarknad.

– Det var full fart redan 
från första stund, konstatera-
de Uno Ekberg som stod ut-
anför museets entré och ser-
verade glögg.

Inne i museet fanns ett 
knappt 40-tal hantverkare på 
plats för att sälja sina alster, 
många med jullik prägel. För 
den musikaliska underhåll-
ningen svarade Hjärtums 
Spelmanslag.

På torget utanför Mat-
kassen ordnades Jul i byn på 
samma sätt som brukligt är. 
Föreningslivet fanns repre-
senterade med lotterier och 
försäljningsstånd. Frilufts-
främjandet stod naturligtvis 
som arrangör för den klassis-
ka skinkpromenaden.

En nyhet var den lopp-
marknad som fanns att ta del 
av i före detta Kurres Byggs-
hop. Överskottet från försälj-
ningen gick oavkortat till ut-
vecklingen av Lödöse Fri-
tidscenter på Heden.

Traditionslikt julfirande i LödöseTraditionslikt julfirande i Lödöse

Tomtar fanns till försäljning inne på Lödöse Museum där ett 
knappt 40-tal hantverkare fanns på plats.

Anton satt upp på hästen, 
som liknade en ren.

Friluftsfrämjandet stod som värd för skinkpromenaden, en 
numera klassisk aktivitet.

Några passade på att fynda hantverksprodukter utanför 
Lödöse Museum.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


