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– Försäljningen går 
utmärkt! Vi skeppade ut de 
första flaskorna i mitten av 
november och sedan har 
det rullat på.
Hur många flaskor pro-
duceras?
– Cirka 20 000 halvliters-
flaskor samt 350 så kallade 
magnumbuteljer.
Var kan man köpa ert 
julöl?

– På Systembolaget Ale 
Torg, Angered och Lilla 
Edet. I Kungälv köper man 
Kungälvs Julöl.
Kommer det att finnas 
julöl att köpa ända fram 
till dopparedagen?
– Det återstår att se. Vi 
hoppas naturligtvis att 
det är slutsålt innan dess. 
I torsdags gjorde vi den 
sista tappningen och fram-

ställde de resterande 9 000 
flaskorna.
Hur ska en Ahle Julöl 
bäst avnjutas?
– Ganska vältempererad. 
Det är en dryck som passar 
alldeles förträffligt till sill 
och förrätterna på julbor-
det. Vårt julöl kan dock 
likaväl avnjutas till skinkan 
och köttbullarna.

JONAS ANDERSSON

…Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier.

Hur går försäljningen av Ahle Julöl?

Hallå där...
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VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20

VARMT
VÄLKOMNA!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17- 20

NÖDINGE. Julshowen i 
Ale gymnasium är en 
av årets höjdpunkter i 
skolan.

I år bjuder musik- och 
esteteleverna även in 
allmänheten.

– Vi kör ett officiellt 
genrep som vem som 
helst kan få se. Showen 
brukar vara så bra att 
det är synd att bara 
elever och personal får 
ta del av den, säger 
producenterna Stefan 
Lindström och Jessica 
Norrman.

Ett par månaders förberedel-
ser är snart över. Den 20 de-
cember är det genrep för årets 
julshow i Ale gymnasium. 
Elever som antingen läser 
på det estetiska program-
met eller har någon form 
av musikundervisning strå-
lar samman i en föreställning 
som kröner höstterminen och 
visar vägen till jullovet.

– I år har vi varit riktigt 
seriösa och försökt skapa en 
röd tråd genom showen. Det 
blir inte bara musik, utan det 
finns även ett manus och en 
handling. Vi försöker belysa 
lite olika synsätt och perspek-
tiv på julfirandet, avslöjar en 
förtegen producent i Jessica 
Norrman.

Till skillnad från tidigare 
år och många liknande jul-
shower har årets producen-
ter satsat på förnyelse. Låt-
valet har inte fallit på de tra-
ditionella, utan det är istället 
lite modernare julmusik som 
väntar.

– Dessutom har vi inget 
husband, utan det är olika 
musiker som framför låtarna. 
Totalt är vi närmare 40 en-
gagerade elever, säger Stefan 
Lindström som själv kommer 
att vädra sin fiol.

Producenterna pratar för-
väntansfullt om föreställ-
ningen, men avslöjar inga 
större detaljer. 

Kommer tomten?

– Det vet man inte, säger 
Jessica Norrman hemlighets-
fullt.

Idén med ett officiellt 
genrep har plockats från mu-
sikhögskolan Artisten i Gö-
teborg.

– Det ska vara så likt en 
vanlig föreställning som möj-
ligt, men är det något som 
inte funkar kan vi avbryta 
och rätta till det. Det främ-
sta syftet är dock att erbjuda 
alla vänner, nära och kära en 
möjlighet att se föreställning-
en, menar de båda.

Julshowen  är ett frivilligt 
projekt som eleverna genom-
för på eget initiativ. Repeti-
tioner sker främst på fritiden.

– Vi kommer att bjuda på 
något alldeles extra i år. Jul-
showen är något av ett varu-
märke för Ale gymnasium så 
det känns viktigt att det blir 
bra, avslutar Stefan Lind-
ström.

– I år bjuds även allmänheten in 
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Per-Anders Klöversjö
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Stefan Lindström och Jessica Norrman är producenterna bakom årets julshow i Ale gymna-
sium. 

På måndagsmorgonen fi-
rades traditionsenligt Lucia 
på Nödingeskolan. Bakom 
Lucia, som i år represen-
terades av Sanna Eriksson 
i 5S, följde en lång rad av 
tärnor, stjärngossar, tomtar, 
pepparkaksbarn och små 
dansande möss.

Den skönsjungande 
kören ackompanjerades av 
Lennart Hellberg på drag-
spel. Programmet var om-
fattande och bjöd på många 
klassiska lucia- och julsång-
er, men också på diktläs-
ning och någon mer nyför-
fattad sång.

Att det blåser positi-
va och förnyelsernas vindar 
på Nödingeskolan märktes 
tydligt bland både barn och 

personal, som alla bidrog till 
denna fina morgonstund.

På bilden syns elever från 
5S precis efter andra före-
ställningen. Från vänster: 

Hanna Sandberg, Ronja 
Sandros, Sanna Eriksson, 
Louise Svensson, Emma 
Svennungsson, Malin Bre-
ifors.

Luciafirande på Nödingeskolan

Traditionsenligt luciafirande på Nödingeskolan.

Julshow stundar i Ale gymnasiumAle gymnasium


