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ÄLVÄNGEN. Nu på lördags 
är dags för Repslagarmuse-
ets årliga julmarknad. Dagen 
inleds med att hemvärnsför-
eningen skjuter invignings-
salut. Sedan slår portarna 
upp för en julmarknad som i 

år är större än någonsin. 
Ett 50-tal hantverkare 

finns på plats för att sälja 
sina produkter, alltifrån 
livsmedel, juldekorationer 
svarvade träsaker, smycken, 
dockkläder och mycket 
mera. I år medverkar flera 
butiker från Älvängen, bland 
annat Ica, Jysk och Blåtunga, 
med massor med erbjudande 
och fynd.  Har du problem 
med att hitta julklappen du 
behöver så hittar du den 
säkert här.

Det går också bra att bara 
koppla av med lite glögg, 
adventskaffe med dopp eller 
för den lite mer hungrige 
en god grillad korv eller 
ärtsoppa som hemvärnet 

står för. Den andliga spisen 
får vi av Leif Sunesson som 
sjunger julsånger.

Det finns goda vinstchan-
ser i julklappslotteriet med 
vinster från alla hantverkare 
och butiker.

För barnen finns det både 
julpyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en 
stund i sagohörnan. Natur-
ligtvis finns en fiskdamm.

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se kera-
miken Sanna Nilssons 
underbara utställning ”En 
skarv i mitt hjärta” har nu 
ytterligare en chans. 

Som vanligt är det fri 
entré.
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Julmarknad på Repslagarmuseet

Förhoppningsvis dyker tomten upp på Repslagarmuseets jul-
marknad på lördag.

Ordföranden Hans 
Åström hälsade ett hund-
ratal SPF-medlemmar väl-
komna till Restaurang Mat-
glädje i Nol och förening-
ens sedvanligt tidiga julfest. 
Programmet inleddes med 
skönsång av trubaduren 
Leif ”Pedda” Pedersen. 
Han bor i Norra skärgår-
den och framförde bland 
annat flera alster av den 
lokala visdiktaren ”Arne i 
bora”

Därefter var det dags för 
den lekamliga spisen och 
vi kunde konstatera att Eva 
och hennes medarbetare 
hade gjort ett gott jobb 
och lät oss väl smaka av 
julbordet.

Claes-Hugo Larsson 
informerade sedan om 
cirkelverksamheten samt 
efterlyste nya ledare och 
förslag till cirkelämnen. 

Lennart Mattsson 
informerade om Hälsofo-
rum i Bohus servicehus den 
25 november. Västtrafik 

kommer då att informera 
om det nya betalnings-
systemet och man får testa 
de nya betalningsappara-
terna. Från äldreomsorgen 
kommer det att informeras 
om hemtjänst och färd-
tjänst. Matig smörgås och 
provsmakning av rättvi-
semärkt kaffe ingår kost-
nadsfritt vid ett besök på 
Hälsoforum.

Karl Jonas Englund 
meddelade att en resa är 
planerad till Örebro och 
Hjalmars revy i samarbete 
med SPF Skepplanda/
Hålanda och SPF Götaälv-
dalen.

Nästa månadsträff med 
luciaframträdande är i 
Medborgarhuset den 9 
december.

Lennart Mattsson

Tidig julfest hos SPF Alebygden
SPF-medlemmarna lät sig väl smaka av läckerheterna.

SPF Alebygdens tidiga julfest hölls i år på Restaurang Mat-
glädje i Nol.

ÄLVÄNGEN. I förra 
veckan var det ter-
minsavslutning för 
Älvängens slöjdare.

Det firades med 
gemensam lunch i akti-
vitetshuset.

Cirkelledare Annelie 
Lund hade ordnat med 
god mat och dryck.

Två gånger i veckan, tisdag 
och onsdag förmiddag, träf-
fas slöjdgruppen i Älvängens 
aktivitetshus. Ett tiotal pigga 
pensionärer samlas för att 

snickra tillsammans under 
ledning av Annelie Lund och 
Lars Hassel.

– Minst lika viktigt som 
snickeriarbetet är gemen-
skapen. Klockan elva bryter 
vi för kaffe, så att vi kan sitta 
ned och snacka en stund, 
säger Lars.

Verksamheten drivs i ABF:
s regi i samarbete med PRO 
Ale Norra. Hittills är det bara 
gubbar som  har vågat sig ner 
till aktivitetshuset.

– Vad är alla kvinnor? Det 
är bara att komma hit, säger 
Annelie Lund.

Deltagarna hjälper varan-
dra och föremålen som till-
verkas varierar. Serverings-
fat, pallar, skärbrädor och 
ljusstakar är några exempel 
på saker som skapats i snick-
eriverkstaden.

– Verktyg finns på plats, 
förklarar Lars.

Vårterminen tar sin början 
i januari och beräknas pågå 
fram till maj månad.

Slöjdare som snider och snackar
– Trevlig samvaro i aktivitetshuset
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Stig Zettergren är en av deltagarna i aktivitetshusets slöjdgrupp. Här putsar han på en pall 
som snart är färdig. Stig flankeras av cirkelledarna Lars Hassel och Annelie Lund.

Älvängens

Söndag 6 december
klockan 12-16

Missa inte!


