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ALAFORS. Det var kallt 
i luften, men sången 
värmde.

Barnen på Mor 
Annas förskola har 
inlett en festlig tradi-
tion.

För tredje året i rad 
bjöd de på sång och 
musik i Furulundspar-
ken.

På lördagen hölls luciakrö-
ning i Furulundsparken och 
bara två dagar senare var det 
dags för nästa arrangemang, 
som också har blivit en kär 
tradition.

– Det här kommer vi att 
hålla fast vid och personligen 
tycker jag att det blir bättre 
och bättre, säger förskolelä-
rare Linda Skånberg.

När klockan slagit 18 stod 
barnen, ett 70-tal till anta-
let, beredda att framföra sin 
repertoar av visor.

– Vi har övat på respektive 

avdelning men också tillsam-
mans, förklarar Linda.

Högt, och utan tillstym-
melse till nervositet, mata-
des publiken med den ena 
julmelodin efter den andra. 
Självaste förskolechefen 
Helené Cadbro-Bern-
hardsson ackompanjerade 
på gitarr.

– De är sannerligen inte 
blyga utan gör sitt yttersta 
när de står på scenen, 
berömde Linda och applå-
derade en skara stolta barn.

Efter framträdandet vän-
tade fika tillsammans med 
föräldrar och syskon, som 
uttryckte sin belåtenhet över 
vad de just hade fått se.

– Mycket charmerande, 
förklarade en av mam-
morna.

En bra sammanfattning på 
måndagskvällens tillställning 
i en juldekorerad folkpark.

JONAS ANDERSSON

Charmerande tillställning 
i Furulundsparken
– Förskolebarnen sjöng in julen
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Julafton  24/12 
Nols kyrka 10.30 Samling vid krubban 
Vad finns i väskan? Glögg med tilltugg efteråt! Nordblom
 23.00 Julnattsmässa Nordblom

Älvängens kyrka  10.30 Samling vid krubban 
Solosång   Abrahamsson

Starrkärrs kyrka  16.00 Julbön  
Solosång av Elisabeth Ehlersson  Pervik

Kilanda kyrka  17.00 Julbön
Solosång av Elisabeth Ehlersson  Pervik

Juldagen 25/12 
Kilanda kyrka  6.00 Julotta

Solosång av Sabina Nilsson Nilsson
Starrkärrs kyrka  7.30 Julotta

Körmedverkan Nilsson
Älvängens kyrka  11.00 Mässa Abrahamsson

Kyrkokören medverkar, Söndagsskola.
  Julsmörgås och julklappsutdelning 
 (ta gärna med en julklapp för ca 20:-)

Annandag jul 26/12 
Nols kyrka  11.00 Mässa Nordblom

Söndagen e jul 27/12 
Starrkärrs kyrka 11.00 Mässa Nilsson

 Solosång av Sabina Nilsson

Nyårsafton 31/12 
Starrkärrs kyrka  16.00 Nyårsbön Abrahamsson
Kilanda kyrka  17.00 Nyårsbön Abrahamsson

Nyårsdagen 1/1 
Starrkärrs kyrka  18.00 Nyårskonsert
 Py Bäckman och gospel.kom under
 ledning av Åsa Gunnervik. Ackomp. 
 Rune Broberg, Mikael Nordblom, präst

Söndagen e nyår 3/1
Nols kyrka  11.00 Mässa Nordblom

Trettondedag jul 6/1 
Älvängens kyrka  11.00 Mässa Abrahamsson
Kilanda kyrka  11.00 Gudstjänst Nilsson
Starrkärrs kyrka  18.00 Musikgudstjänst  Nilsson

Kammarmusik kring stjärnan från 
 Betlehem med stjärnor från Ale.

Verksamheten börjar vecka 2 och 3, se kommande annons!
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Doften av glögg och pep-
parkakor kändes tydligt 
och det glada sorlet från de 
många seniorerna hördes 
långväga på årets sista må-
nadsmöte den 16 decem-
ber. Till kaffet servera-
des en god skinksmörgås 
och ute föll små vita fling-
or. Liksom tidigare år kom 
förskolebarnen från Sand-
backaskolan, före detta 
Nordmanna, och lussa-
de. En sockerbagare, Lusse 
lelle, Goder afton och flera 
andra välkända julsång-
er fick vi lyssna till. Dess-
utom sången om mössen, 
en sång som man kunde bli 
”sångnödig” av. Stort jubel 
utbröt, när tomten med 
sin säck, kom åkandes på 
sparkcykel.

Efter alla små lucior var 
det dags för Kungälvs luci-
atrupp att inta scenen och 
sprida ljus och vacker sång. 
Nu tändas tusen juleljus, I 
mörka natten, Tänd ett ljus 
och låt det brinna var några 
av de melodier vi fick njuta 
av. I Julen är här bjöds på 
både solosång ock flöjt. 
Magnus Larsson, som 
ackompanjerade på gitarr, 

har all heder av sin skön-
sjungande trupp.

Sofia, från Träna, berät-
tade om vårens motions-
pass. Läs mer i det kom-
mande programbladet.

Morgan B delade ut 
pris till segraren i novem-
bercupen, Max Oberdor-
fer. Det var hans tredje in-
teckning och därför får han 
också behålla priset. Grat-
tis!

Insamlingen till Barn-
cancerfonden gav i no-
vember månad 2 033 kr. 
Totalt har insamlingen gett 
117000 kr. Bengt B be-
rättade om teaterresa till 
Malmö där Singing in the 
rain ges. Sten B informe-
rade om aktiviteter i janu-
ari. Kaffekommittén med 
nya ”chefen” Ingvor tacka-
des på sedvanligt sätt. Som 
tack för allt arbete inom 
Aktiva Seniorer uppvakta-
des vår ordförande Sture 
med blommor.

Till sist. Till er alla från 
oss alla: En Riktigt God Jul 
och Ett Gott Nytt År!

Inga Isaksson

Julavslutning hos Aktiva Seniorer


