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ÄLVÄNGEN. Nu på lördag är 
det dags för Repslagarmuse-
ets årliga julmarknad. Por-
tarna öppnas med en kanon-
salut av hemvärnet.

Ett 40-tal hantverkare 
kommer att finnas på plats 
för att sälja sina produkter; 
livsmedel, varma sockor, 
sjalar, vantar, smycken, 
konstglas, juldekorationer, 
träslöjd, keramik, betong-
konst, kort, böcker, kläder 
med mera. För den som 
vill njuta av närproducerad 
mat finns det ett rikt utbud 
av charkuterivaror, äpple-
produkter, honung, senap, 
getost och hembakt bröd och 
så vidare. Har du problem 
med att hitta julklappen, så 

hittar du den säkert här.
Njut av glögg och pep-

parkaka. Passa på att delta i 
tomtejakten eller köp en lott 
i hantverkslotteriet. Det är 
goda vinstchanser! Vinsterna 
är skänkta av hantverkarna.

Efter all shopping kan det 
vara skönt att koppla av med 
kaffe och dopp i caféet och 
samtidigt njuta av sköna jul-
sånger med Älvängengänget 
samt Amanda Petersson 
och Leif Sunesson.

Ute på gården är grillen 
som vanligt tänd. Den som är 
hungrig kan köpa sig en god 
grillad korv och lyssna till 
underhållning av Ale kom-
muns egen gospelkör Blue 
’n’ Joy! 

För barnen finns det jul-
pyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en 
stund i sagohörnan och 
lyssna på en julsaga. Dess-
utom har museet glädjen att 
i år åter kunna bjuda på pon-
nyridning. Ungdomar från 
Lilla Edets Ridklubb gästar 
oss med sina ponnyhästar. Så 
den som vill och törs har nu 
chansen att rida på en liten 
fin ponny.

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se utställ-
ningarna Nya Kortkonster 
av Björn Wångblad och 
Finnväv i Nutid av Stina 
Wallgren har nu ytterligare 
en chans.

❐❐❐

ALVHEM. Magasinet på 
Kungsgården andades 
sannerligen jul den 
gångna helgen.

Ale Slöjdare stod som 
marknadsvärd.

Om lördagen var en 
besvikelse så blev sön-
dagen en riktig höjdare.

Det började inte speciellt 
bra, men avslutningen blev 
desto bättre för Ale Slöjdare 
och dess utställare som hade 
intagit magasinsbyggnaden 
på Ale GK.

– På lördagen hade vi 
bara några fåtal besökare, 
vilket var en rejäl missräk-

ning. Söndagen däremot var 
det god tillströmning av folk 

under hela dagen, förklarar 
Lisbeth Karlberg.

Utbudet av hantverkspro-
dukter var rikligt och många 
passade på att fynda en jul-
klapp vid sitt besök i Alvhem.

– Det blir en väldigt mysig 
och familjär stämning i den 
här lokalen, säger Lisbeth.

Inne i restaurangen hade 
familjen Merstrand dukat 
upp med en storslagen jul-
buffé. Till helgen är det pre-
miär för julbord på Alfhems 
Wärdshus.

– Telefonen har gått varm 
och det finns bara några fåtal 
platser kvar till våra sitt-
ningar, berättar Kaj Mer-
strand.
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RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
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fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt
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hårdinbunden fotobok 
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Tips! 
Läs kundomdömen 

på hemsidan!

Din bok skickas 
inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?
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Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Dina egna bilder i en professionell fotobok
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Annika Karlsson, en av utställarna på helgens julmarknad i Alvhem.

Alma beundrade de vackert handgjorda tomtarna.

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trög start för Ale Slöjdares julmarknad
– Men på söndagen kom besökarna

Nu på lördag stundar julmarknad på Repslagarmuseet i Älvängen. Barnen ges då möjligheten 
till ponnyridning.

Julmarknad på Repslagarmuseet

Julpysslet brukar vara ett populärt inslag.Julpysslet brukar vara ett populärt inslag.


