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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277
butik.belladonna@telia.com

www.butikbelladonna.blogspot.com

����������	
�������������
�������������������

�
���������������
�������

50% 
PÅ ALLT ANNAT 
ÄN NYHETER!
Kläder, smycken, skor, 
väskor, sjalar mm.

15% 
PÅ ALLA 
NYHETER!
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LÖDÖSE. Torsdagen den 1 
december blir det julmingel 
med glögg och peppar-
kakor på Lödösehus och 
under kvällen bjuds det på 
flera roliga aktiviteter. För 
barnen blir det sagostund 
med Hillevi Petersson, 
som berättar sagan om 
pojken och jätten i råber-
get.

Passa också på att rensa 
bokhyllan på böcker som 
du läst eller tröttnat på och 

byt mot nya. Byt upp till 
fem böcker och välj bland 
både nytt och begagnat.

Dessutom kommer 
folklivsforskaren och 
författaren Dan Korn på 
besök. Dan Korn har bland 
annat skrivit flera böcker 
om människor som valt att 
stå utanför det moderna 
samhället och fortsatt leva 
som förr i tiden. Under sitt 
föredrag kommer han att 
prata om Verner i Skogen 

och annat folk från böggda. 
Förboka gärna då platserna 
till författarbesöket är 
begränsade. 

Biblioteket har öppet 
hela kvällen och har massor 
av julböcker till utlån. Det 
går också bra att besöka 
museets senaste utställ-
ning 60-tal.nu som bland 
annat innehåller insamlade 
minnen och saker från årti-
ondet.

❐❐❐

Julmingel på Lödösehus

LÖDÖSE. På lördag 
arrangeras Jul i byn.

Dagen därpå blir det 
traditionell julmarknad 
på Lödösehus.

Ett drygt 30-tal 
hantverkare kommer då 
att visa sina alster.

Jul i byn och julmarknad i 
Lödöse brukar sammanfalla 
första söndagen i december. 
I år har dock handlarna och 
föreningslivet beslutat sig för 
att tidigare lägga sin aktivi-
tet.

Julmarknaden på Lödö-
sehus har i vanlig ordning 
Slöjd- och konsthantverks-
föreningen som arrangör, 
tillsammans med Studie-
förbundet Vuxenskolan 
och Lödöse Museum. De 
inbjudna utställarna kommer 

att visa både hårt och mjukt 
hantverk.

– Det blir bland annat 
keramik, smycken, glas, 
stickat och virkat, berättar 
Tord Andersson i arrang-
örskommittén.

Slöjdklubben Lövet 
kommer att stå utanför 
entrén till Lödösehus och 
sälja varm korv med bröd, 
glögg och pepparkakor.

– Pengarna som ungdo-
marna får in ska användas 
till att köpa in nya verktyg. 
Det första vi ska investera 
i är skedknivar, säger Tord 
Andersson som leder den 
entusiastiska ungdomsgrup-
pen.

– Det är framtidens hant-
verkare som träffas i vår för-
eningslokal varje måndags-
kväll. Vi täljer, syr, broderar, 

knypplar och så vidare.
På söndagens julmarknad 

på Lödösehus blir det för-
utom hantverksutställning 
också musikunderhållning av 
Hjärtums Spelmanslag.

Julmarknad i Lödöse
– Drygt 30-tal utställare på plats

Sebastian från Slöjdklubben 
Lövet kommer att medverka 
på söndagens julmarknad på 
Lödösehus.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 4/12-2011. Reservation för slutförsäljning

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Kotlett 
Svenskt kött, benfri, bit.
Ordinariepris 96.90.

5990
/kg

Älvängen  |  0303 74 80 40

Julhushållsost
Gäsene ca 2,2kg. Max 2 st/kund

5990
/st

Just nu!

Köttet är 
butiksstyckat!

Just nu!


