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Pris per person i dubbelrum

1.149:-

Kör-själv-resor med

Weekend i Kristianstad

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

På en vingård vid Mosel
Pris per person i dubbelrum

1.999:-
6 dagars semester på vingård 

i Erden, Tyskland

3 dagars weekend på 3-stjärnigt 
hotell i centrum

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsar erbjudande. 
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

JULKLAPPSIDÉÖverraska med upplevelser– ge bort ett resepresentkort!

First Hotel Christian IV

Weingut Albert Schwaab

Ankomst 2009: 

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis i 

förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Extradygn

med frukostbuffé:

 Endast kr. 399:-

Weingut Albert Schwaab

First Hotel Christian IV ★★★

Ankomst 2009: 

Ankomst 2010: 

Du hinner fortfarande!

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

www.canarias.es www.spain.info

Lanzarote - semestervänligt med all inclusive 
Strandnära i Puerto del Carmen bor ni prisvärt med all inclusive på 
4-stjärnigt hotell med bekväma faciliteter och inbjudande poolområde.  

Pris 1 vecka med avresa 8/1 och 29/1    6995:-
Pris gäller vid del i dubbelrum med all inclusive
och avresa från Landvetter. 

ALAFORS. Den 57:e 
luciatruppen är utta-
gen.

Sångträningen för 
Ales sju kandidater är i 
full gång.

– Förberedelserna 
drog igång ännu tidi-
gare i år för att spetsa 
kvalitén ytterligare, 
säger lussemamman 
Gunilla Johansson.

Gunilla Johansson och Maj-
Lis Carlsson gör sitt sjunde 
år som lussemammor. De var 
med om att driva igenom för-
slaget att göra Ale Lucia till 
en separat sektion i Ahlafors 
IF.

– Nu står vi på egna ben, 
sköter bokningarna, gör alla 
inköp och så vidare. Vi vill 
höja statusen för Ale Lucia 
ännu ett snäpp, säger Gu-
nilla.

Som ett led i att profilera 
Ale Lucia på bred front har 
arrangemangsansvariga låtit 
boka in två kyrkkonserter, en 
i Starrkärr och en i Surte, den 
15 respektive 16 december.

– På dessa konserter 
kommer fjolårets luciatrupp 
att finnas med och köra. Det 
blir mäktigt, lovar Gunilla.

Det första framträdandet 
för luciatruppen blir redan 
den 26 november i samband 
med en kundträff på Han-
delsbanken Ale Torg. Där-
efter duggar uppträdande-
na tätt.

– I år infaller luciadagen på 
en söndag vilket innebär att vi 
delar upp lussefirandet på två 
dagar. På söndagen ska vi resa 
runt bland kommunens äld-
reboenden och dagen därpå 
hälsar vi på oss företagen, 
säger Gunilla.

Lyckat drag
Sedan några år tillbaka äger 
kröningsceremonin rum på 
Furulundsparken, istället för 
som tidigare i Medborgarhu-
set i Alafors.

– Det var ett lyckat drag att 
flytta julmarknaden och till-
hörande luciakröning till Fu-
rulundsparken. Inramningen 
blir en helt annan när det är 
utomhus, säger Gunilla.

– Tyvärr kolliderar årets 

luciakröning, lördagen 12 de-
cember, med Göteborgs dito. 
Det innebär att tjejerna inte 
kan åka häst och vagn, då Jan 
A Pressfeldt kommer att vara 
upptagen. Finns det någon 
annan som skulle kunna er-
bjuda denna service vore vi 
väldigt tacksamma.

För sångträningen ansva-
rar, precis som vanligt, Jo-
hanna Forsberg. Julsångerna 
ska övas in, liksom de olika 

stämmorna.
– Vi har en väldigt homo-

gen grupp där sången är na-
turlig för flera av tjejerna. 
Det känns väldigt bra, säger 
Johanna.

Det går att rösta på Ale 
Lucia (se annons på annan 
plats i tidningen) till och med 
den 8 december.

Julen gör sig påmind
– Årets luciatrupp i hårdträning

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ales luciakandidater 2009 är från vänster: Lina Lindström, Elin Rubensson, Amanda Hans-
son, Erica Ericsson, Annika Viklund, Jessica Albaeus och Johanna Fridh.

Sånglärare Johanna Forsberg flankeras av lussemammorna 
Maj-Lis Carlsson och Gunilla Johansson. 


