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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETIDER
Mån - Tor kl: 11 - 14.30
Fre kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

Resor i Europa sedan 1984

Heta förälskelser från 1.595:-
 Upp till

   1.200:- 
  boka-tidigt-rabatt

t.o.m. 5/12 2011

* * Prisexempel Prag Weekend  8/11 2012 från
   Malmö med avdragen boka-tidigt-rabatt.

Solkyssta Sorrento eller pulserande Barcelona. Just nu har vi
          passionerade priser på nya förälskelser. Vi tar dig med fl yg
                       och buss till Europas alla sagolika platser. Våra 
                               glödheta resor fi nns på olvemarks.se eller
                                     040-668 05 00 eller närmaste resebyrå!

Anslutningar från 120 orter.

Som vanligt var SPF Ale-
bygden tidigt ute med sitt 
årliga julbord. Sedan några 
år avnjuts det i Ale gymna-
sium där Roger Johansson 
som vanligt presenterar en 
riklig och delikat anrättning.

Ordföranden Hans 
Åström kunde hälsa 94 
medlemmar välkomna. För 

underhållningen svarade 
föreningens sånggrupp 
”Sångglädje” under ledning 
av Ingela Ohlin. De vill inte 
kalla sig kör utan vill vara 
mer anspråkslösa. 

De sjunger som namnet 
säger för egen glädje men 
lyckades även få med övriga 
festdeltagare. Bland de 

senare fanns många som 
skulle kunna platsa i grup-
pen. Var inte blyga utan kom 
med. Man tränar på Björkli-
den varannan tisdag.

Nästa fest är luciatåget 
i Medborgarhuset den 14 
december.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden åt tidigt julbord med Sångglädje

Medlemmarna i SPF Alebygden lät sig väl smaka av julbordet som hade dukats upp i Ale 
gymnasium.

Fredagen den 11 november 
satte ÄIK F99, genom regis-
sören Carina Johansson, upp 
sin showföreställning för andra 
året i rad. I år visades före-
ställningen i Medborgarhuset, 
Alafors. Showen bjöd på dans, 
sång, akrobatik och teater. 
Publiken, 175 personer i alla 
åldrar, var mäkta imponerade 
över hur naturligt och självsä-
kert tjejerna äntrade scenen.

Showen gjordes som en 
gammal kavalkad på två 
timmar med nummer som, 
Ronny och Ragge, Gabriellas 
sång, Hej baberiba, Grease, Vi 
är tjejer vi är bäst och Bögar-
nas fel, för att nämna några 
exempel. 

Skoj att umgås och göra 
andra saker samtidigt som vi 
kan tjäna en rejäl slant till 2013 
års resa till Italien, dit tjejerna 
skall åka på en större italiensk 
fotbollscup. 

Att se tjejerna svetsas 
samman i sådana här sam-
manhang är stort, vi hade 

tänkt att vi skulle avsluta året 
med showen, men tjejerna vill 
träna och träffas hela tiden, 
så till slut har vi fått ordna två 
träningstider som vi lattjar 
fotboll på. 

De flesta åskådarna var 
överens om och hoppas på att 
en ny föreställning sätts upp 
även till nästa år. Frågan är 
bara hur de skall kunna åter-
skapa årets succéföreställning?

Vi vill även tacka alla spon-
sorer, ingen nämnd och ingen 
glömd, för alla lotteripriser 
som ni skänkte. Ett tack också 
till Sven på Ale Fritid samt 
Willy och Peter på Medbor-
garhuset för all hjälp. Sist men 
inte minst tack till alla er som 
kom och bevittnade föreställ-
ningen.

Stolta tränare

ÄIK:s F99 dansar vidare

ÄIK:s F99 kan inte bara sparka boll.

ÄLVÄNGEN. Inget vin-
terväder, men julstäm-
ning ändå.

Repslagarmuseet i 
Älvängen slog rekord i 
antalet marknadsbesö-
kare.

Uppskattningsvis 
800 personer gästade 
arrangemanget i lör-
dags.
Ute var det att likna vid en 
vacker höstdag, men inne 
på Repslagarmuseet gjorde 
sig julen trots allt påmind. 
Doften av glögg, advent-
skaffe, pepparkakor och lus-
sekatter var påtgalig.

– Kaffemaskinerna har 
gått för högtryck hela dagen, 
men kapaciteten räcker inte 
till. Det blir till att investera 
i nya bryggare till nästa år, 
konstaterade Börje Johans-
son som hade all anledning 
att vara belåten med mark-
nadsdagen.

– Det här är rekord! Vi 
brukar ha cirka 600 besökare, 
men i år räknar vi in ytterli-
gare ett par hundra personer. 
Vi är naturligtvis väldigt glada 
för det. Extra roligt är det att 
se spännvidden på publiken, 
allt från barn till pensionärer. 
Det är så det ska vara.

På repslagarbanan fanns 
ett drygt 30-tal hantverkare 
på plats och utbudet av pro-
dukter var sannerligen varie-

rande. Marknadsbesökarna 
kunde köpa alltifrån traditio-
nellt hantverk, till getost eller 
varför inte nyproducerad 
äppelglögg från det nya mus-
teriet i Skönningared, Ales 
Äppelgård.

– En riktigt trevlig tillställ-
ning och vi har haft att göra 

hela tiden. Många har besökt 
vår monter och då fåttt prov-
smaka vår glögg, säger Tor-
björn Jonson.

Repslagarmuseets jul-
marknad erbjöd också julpys-
sel, sagohörna, fiskedamm, 
julklappsjakt och lotterier.

JONAS ANDERSSON

Rekordmånga marknadsbesökare på museet

Repslagarmuseets julmarknad lockade rekordmånga besöka-
re, cirka 800 personer. Korv med bröd gick att avnjuta utan-
för entrén, där även tomten uppenbarade sig.

Ett drygt 30-tal hantverkare fanns på plats inne på repsla-
garbanan.


