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Snart dags för Repslagarmuseets

 

Julpyntat museum, med julpyssel, sagohörna, fiskdamm 
och ponnyridning för barnen.

Glögg med pepparkaka, adventskaffe, korvgrillning
40-tals hantverkare visar och säljer sina alster. Massor med 

erbjudande och fynd. Passa på att julklappshandla redan nu!!!

Program:
11.00 Marknaden öppnar
11.30 Larmets blåsorkester
11.45 Sagostund för barnen
13.30 Julsånger med Tomtarna på loftet.
14.00 Sagostund för barnen

Tomtejakt med fina priser! 
Lotterier med vinster från alla hantverkare m.m
Fotografera ditt barn med tomten! 
(Direktleverans av bilderna)

Repslagarmuseet 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se

Fr
i e

nt
ré

ALVHEM. Till helgen öppnar Ale Slöj-
dare sin julmarknad.

Fjolåret blev en succé varför man 
bestämde sig för en favorit i repris.

– Förhoppningsvis kommer lika 
mycket folk som förra året, säger 
Lisbeth Karlberg i arrangörskommit-
tén.

Den gamla magasinsbyggnaden på Kungsgår-
den är platsen för Ale Slöjdares två dagar långa 
julmarknad, 20-21 november.

– Vi slår upp portarna klockan elva på 
lördag. Precis som i fjol bjuder vi alla besö-
kare på kaffe och glögg, berättar Lisbeth.

Ett drygt tiotal hantverkare kommer att 
finnas på plats för att visa sina alster, alltifrån 
trä till textil.

– Det är med stor tillförsikt som vi ser fram 
emot helgens arrangemang. Golfklubbens ju-
niorer har lovat att stå redo vid grillen och 
servera hamburgare och korv, avslutar Lis-
beth Karlberg.

JONAS ANDERSSON

Ale Slöjdare öppnar sin julmarknadjulmarknad
Favorit i repris. Ale Slöj-
dare arrangerar precis 
som förra året en julmark-
nad i magasinsbyggnaden 
på Kungsgården i Alvhem, 
lördag-söndag 20-21 no-
vember. På bilden ses två 
av utställarna, Eva Carls-
son och Lisbeth Karlberg.                                      
Arkivbild: 
Jonas Andersson
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Nick 
Borgen

Skepplanda Bygdegård
Fredag 19 nov kl 19

Biljetter 120:- Förköp: 
Allans Bokhandel, Älvängen, 

Skepplanda Bibliotek 
Fika 20:- (serveras 

i pausen)
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Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Jubileumsfest 
Centerpartiet 100 år

Onsdagen den 24 november 
kl 18 i Starrkärrs bygdegård
 
Vi ska höra Ulf Eriksson (C) tala om 
hur Falköpings kommun arbetar för 
bättre mat. Äta och dricka gott och se 
Centerpartiets jubileumsfilm.

Alla medlemmar med respektive är 
hjärtligt välkomna. 
 
Anmälan till Elena tel 070-789 07 13 
Styrelsen Centerpartiet Ale

Trivselkväll
i Bohus Servicehus

Lördag 20 nov kl 16.00

Kulturbonden 
Leif Samuelsson, Rödbo, 
berättar och visar bilder 
från bygden.

- Kaffeservering

Välkomna!

ÄT 2 BETALA FÖR 1

AFTER 
WORK
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Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

VARJE 
FREDAG 
17-20

PASSA PÅ OCH FYNDA!
Då jag delvis kommer att byta sortiment i butiken säljer jag nu ut

50-70%
PÅ JULTYGER, JULTING, 

TYGER, KUDDAR,
PASSPOALSNODD, BAND, 

PANELER M.M.

Hjärtligt välkomna!
Lena

Adress:Kapellvägen 9 (längst ner på höger sida bakom ÄIAB)

Tel: 0303-74 96 34

Mån: stängt, tis & tors: 11-!8, ons-fre: 11-17, Lör & Sön: stängt


