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ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
26 november är det återigen 
dags för Repslagarmuseets 
årliga julmarknad.

Portarna öppnas med en 
kanonsalut av hemvärnet. 
Ett 40-tal hantverkare finns 
på plats för att sälja sina pro-
dukter, alltifrån livsmedel, 
varma sockor, sjalar, vantar, 
smycken, konstglas, julde-
korationer, träslöjd, kort, 
böcker, kläder och mycket 
mera.

För den som vill njuta av 
närproducerad mat finns det 
ett rikt utbud av charkuteri-
varor, äpple- och havtorns-
produkter, honung, getost 

och hembakt bröd med 
mera. Har du problem med 
att hitta julklappen du behö-
ver, så hittar du den säkert 
här.

Ska du resa bort i jul och 
behöver ett larm till ditt hus 
eller har fundering på att 
installera en värmepump, så 
kan du få den information du 
behöver på julmarknaden.

Det finns goda vinschan-
ser i julklappslotteriet och 
tomtejakten med vinster från 
alla hantverkare.

Det går bra att bara koppla 
av med lite glögg, advent-
skaffe med dopp eller för 
den lite mer hungrige en god 

grillad korv. Ute på gården är 
grillen tänd. 

För barnen finns det både 
julpyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en 
stund i sagohörnan och 
lyssna på en julsaga. Tomten 
är naturligtvis på plats. Både 
stora och små kan avsluta 
dagen med en rundtur med 
häst och vagn.

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se den 
fantastiska utställningen 
”Oljemålningar” med Paul 
Nordholm har ytterligare 
ett tillfälle nu.

❐❐❐

Frågor och svar var 
en vanlig form för 
samtal och diskussio-

ner på Jesu tid. Det behövde 
inte betyda att man undvek 

frågan utan istället att man 
med den nya frågan ville 
leda resonemanget till ett 
rätt svar.

Översteprästerna och de 

skriftlärde var irriterade över 
de friheter Jesus tog sig. Han 
rensade templet från försäl-
jare, tog utan protester emot 
hyllningar. När Jesus frågar 
dem om deras syn på Johan-
nes Döparen, handlade det 
inte bara om dopet utan även 
om hans verksamhet och för-
kunnelse.

De ljög när de svarade att 
de inte visste. Sanningen var 
att de inte ville säga det. Ett 
negativt svar kunde de inte ge 
eftersom de var rädda för fol-
kets reaktion. Ett positivt svar 
ville de inte heller ge eftersom 
det skulle ha gett Jesus rätt att 
handla som han gjorde.

Ställer vi också ibland Jesus 
till svars för saker som sker i 
våra liv och vår omgivning? 

Lev för Jesus, inte annat är 
dock värt att kallas liv, åt den 
vännen fram för andra, hjär-
tats första kärlek giv. 

Giv dig helt ty det begär han, 
själv han gav sig helt åt dig.

När han fattig och förak-
tad, gick här nere korsets stig.

Giv dig helt och vet att 
ingen, än förlorat däruppå

Lev för Jesus tills du salig, 
in uti hans ro får gå.

För Pingstförsamlingen i Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Betraktelse

Frågor och svar

Traditionell julmarknad

Tomten kommer att finnas på plats när Repslagarmuseet 
firar sin traditionella julmarknad nästa lördag.

Hjärtum Västerlanda PRO-förening hade 
den 9 november kvartalsmöte i Hjärtumsgår-
den där ett 70-tal medlemmar deltog. Mötet 
leddes av ordförande Berth Andersson och 
behandlade bland annat bytet av och flytt till 
nya lokalen på Pilgården. Efter mötet bjöds 
på bejublad underhållning av Forshällarna. 
Mötet avslutades med kaffe och smörgås.

Lennart Eriksson
HjV PRO-förening

Kvartalsmöte i Hjärtumsgården

ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
26 november blir det mu-

sikcafé på Repslagarmuseet. 
Arrangemanget sätter punkt 

för julmark-
nadsdagen.

Först ut 
är Kerstin 
Thuresson 
och K-G 
Malm med 
”Synd och 
Skam” visor 
av bland 
andra Allan 
Edwall, 
Stefan 
Demert 
och Skån-
ska Lasse 
samt berät-

telser från tusen och en natt 
och vår egen rika och musti-
ga folksagoskatt.

Kerstin Thuresson är vida 
känd för sin berättarstil som 
är fylld av humor och genia-
litet. Hon har tidigare sam-
arbetat med olika musiker 
på bland annat berättarfes-
tivaler. 

K-G Malm är vissångare, 
poet och skådespelare med 
en ovanligt varm röst. Allan 
Edwall, Dan Andersson, 
Evert Taube och Ruben 
Nilsson är några av hans 
favoriter som han gärna 
spelar. Som berättare kan 
han övertyga publiken med 

Populärt musikcafé på Repslagarmuseet

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

FörmiddagscaféFörmiddagscafé 
Torsdagen 17 november 

i Starrkärrs församlingshem 
kl 10.00-12.00

  
Från Starrkärr till Nasaret 

Kyrkoherde Björn Nilsson m.fl. 
berättar om 

Resan till IsraelResan till Israel

skruvade skrönor, alldagliga 
och surrealistiska på en och 
samma gång. 

Efter pausen är det dags 
för ”Mot Okända hav” med 
Ingmari Dalin. Mot okända 
hav handlar om mötet med 
sin inre och yttre ridda-
re och att ibland våga släppa 
taget och fara ut mot okända 
hav. Till största delen består 
programmet av Ingmaries 
egen text och musik. 

Ingmari sångerska, gitar-
rist, låtskrivare, textförfatta-
re, har drygt tjugo års bak-
grund inom musikbran-
schen. Hon har givit ut tre 
skivor med egen musik och 
egna tonsättningar samt 
medverkat på några sam-
lingsskivor. Hon spelar 
gärna själv men även i duo- 

eller triosättningar. Ing-
marie fick kulturstipendi-
et 2003 för uppmärksammad 
gärning i Göteborg

Kaffe och bullar finns att 
köpa både före och under 
pausen hälsar arrangören.

❐❐❐

Ingmari Dalin är en av de 
etablerade musiker som 
gästar musikcaféet på Rep-
slagarmuseet nästa lördag.
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Döda

Vår Käre

Hugo Hansson
* 16/6 1928

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Svenstorp
10 november 2011

MAGNUS och MARIA
Malin, Elin
Syskonen

Elsy, Nancy, Bruno
med familjer

Övrig släkt och vänner

När höstlöven faller och
mot vintern vi går

Med saknad och sorg vi
står vid Din bår

Vi anade ej att vi Dig
skulle mista

Att sommaren som gått
skulle bliva den sista

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 24

november kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 22 november.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockarängen, avd.
Västeräng för god och

fin omvårdnad.


