
• Kom med och sjung advent- 
 och julsånger i Smyrnakyrkan
  kl 14-15.
• Aleslöjdarna har sin julför-
 säljning i Smyrnas lokaler.
• Kl 16.15 julkonsert i Blå 
 kyrkan och caféverksam-
 het fr kl 12.00

Älvängens
   Julmarknad 

kl. 12.00 - Julmusik med Dauntown, pågår till kl. 15.00

kl. 12.30 - Uppvisning Line-dance "Fun In Line"

kl. 13.00 - Traktorparad med "tomtar" genom centrum

kl. 13.30 - Presentation av Guldtunnan

kl. 14.00 - Final i "Trixtävlingen"

kl. 15.00 - Presentation av Ale Lucia med tärnor

kl. 15.15 - Dragning av "Handla & Vinn lotteriet"
                Dansuppvisning av Dansstudion
                Tomteparad till Järntorget, 
                luvor och godis till alla barn
 
Lions korv
Chokladhjul och skinklotteri
Aleslöjdarna i Smyrnakyrkan
Tomten finns på plats – lämna önskelista

Norra Torget

Lämna din önskelista 
till tomten utanför 
Manufakturen och 
låt dig fotograferas!

Handla och vinn!
  JULMARKNADSLOTTERI

Sleipners hyrverk kör 

Ale Lucia med tärnor 

genom samhället med 

häst och vagn.

* Lottdragning pågår i max 15 minuter. Sedan gäller den först dragna lotten som vinnare och annonseras då ut.

Scenvagnen i centrum

Söndag 6 dec kl 12-16
Program:

Skepplanda  Hemvärn och Kulturförening bjuder 
traditionsenligt på ärtsoppa.

Ponnyridning med Älvängens ponnyranch.

ÄMK Motorcross: Uppvisning vid Älvbrinken/La Plaza

kl. 16.00 - Järnias fyrverkeri.

Järntorget

1:a pris  300 :-
2:a pris  200 :-
3:e pris 100 :-

Knallar och tävlingar m.m. 

Tävling – hur många klappar finns i säcken?

S
K

EP
PLANDA

B
T
K

Fotboll  Bordtennis
Handboll  Gymnastik

1948

Alesimmarna
Poängpromenad

Handla på 
Julmarknaden

så har du chansen att 

vinna en TV 
från GRUNDIG
Värde: 10 000:-

På julmarknaden mellan kl 11-15 
lönar det sig att handla extra mycket. 
För varje hundralapp du handlar för, 
i en butik i Älvängen, får du en lott. 
Kl 15.15 drar vi en lycklig vinnare på 

scenvagnen i centrum. 
Vinnaren måste vara på plats, annars 

dras en ny lott*. Förstapris är en 
Grundig 42" Full-HD LCD tv. 2:a pris 

presentkort 1500:- 3:e pris 1000:-
Övriga vinster annonseras ut, om 

inte vinnarna är på plats.     Arr: Ale HF


