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Rekordmånga bussresor i Europa 
med fl ygande start!
Upp till 1000 kr rabatt – boka senast 13/12!

www.olvemarks.se
040-668 05 00 eller 
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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.

Repslagarmuseet 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se
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Älvängen

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

Lotterier med vinster från alla hantverkare m.m

Fotografera ditt barn 
med tomten! 

(Direktleverans av bilderna)

Tomtejakt med fina priser!

ALVHEM. Det var vint-
rigt och mysigt när Ale 
Slöjdare invigde sin jul-
marknad i lördags.

Inne i magasinsbygg-
naden på Kungsgården 
doftade det av glögg 
och pepparkaka.

– En härlig stämning, 
konstaterade Lisbeth 
Karlberg, en av utstäl-
larna.

Mycket folk kom för att 
besöka Ale Slöjdares jul-
marknad i helgen. Elva ut-
ställare fanns representera-
de på Kungsgården, där fre-
dagskvällens snö gav ar-
rangemanget en speciell 
inramning.

– Verkligen jättemysigt! 
Vi är oerhört nöjda med 
årets julmarknad. Jag tror 
faktiskt att besöksantalet 
överträffade fjolårets, säger 
Lisbeth Karlberg.

Besökarna bjöds på kaffe, 
glögg och pepparkaka. Ut-
anför entrén stod Ale GK:s 
juniorspelare och serverade 

grillade hamburgare.
– Det var många som ut-

tryckte sin uppskattning och 
nu ser vi till att göra jul-

marknaden till en tradition, 
avslutar Lisbeth Karlberg.

Mysig julmarknad på Kungsgården

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Marie Wenander, silversmed från Skepplanda och nybliven 
medlem i Ale Slöjdare, visar upp ett halsband för Alicia Sala-
franca och Christel Olsson-Lindstrand.

Lisbeth Karlberg, Ale Slöjdare, i samspråk med Rose-Marie och Erna, båda med efternamnet 
Johansson, från Skönningared. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


