
ALAFORS. Förra lör-
dagen kulminerade 
Ahlafors IF:s 100-års 
firande.

Under en stor ju-
bileumsfest hyllades 
föreningen och dess 
otaliga eldsjälar.

Gittan Otter blev 
klubbens första kvinn-
liga hedersmedlem.

Just hedersmedlemmarna 
svarade för kvällens stora 
underhållning. Inte nog 
med att de genom Kennert 
Larsson tagit initiativ till en 
hyllningssång för Ahlafors 
IF (framförd av Kent Carls-
son), dessutom låg de bakom 
tillkomsten av en jättelik trä-
skulptur. Helge Svendsruds 
verk som gestaltar en väl-
mående tvåkönad fotbolls-
spelare är gjord av en jättelik 
trästam och är så tung att det 
krävdes kranbil för att trans-
portera den. Väl på scen den 
heller inte särskilt smidig...

– Jag visste att något var 
på gång, men något sådant 

här hade jag aldrig kunnat 
föreställa mig. Den är fan-
tastisk och ska få en central 
placering på Sjövallen, sa 
en tagen ordförande, Claes 
Berglund.

Jubileumskvällen var också 
tidpunkten för att tillkännage 
två nya hedersmedlemmar. 
Gittan Otter blev historisk 
när hon som första kvinna 
anslöt sig till skaran. Thore 
Skånberg blev den andra att 
få samma fina utmärkelse.

Nils-Åke Johansson som 
varit ordförande för fören-
ingen under två perioder 
utsågs till hedersordförande. 
Ahlafors IF gav också Peter 
Alfredsson, Stefan Alfreds-
son, Jonas Andersson, 
Kjell Andersson, Mari-
anne Andersson, Lennart 
Andréasson, Lena och Ulla 
Rhoden-Andersson utmär-
kelsen guld för sina insatser i 
föreningen.

Göteborgs Fotbollsför-
bund fanns på plats och över-
lämnade förtjänsttecken till 
eldsjälar för många års ideellt 

arbete i Ahlafors IF. Jonas 
Andersson fick förtjänst-
tecken guld, Ciciki Otter, 
Karin Larsson och Claes 
Berglund fick brons. Karin 
Larsson erhöll också för-
tjänstmedalj brons.

Kvällens program leddes 
mycket professionellt av sty-
relsens egen Karin Larsson. 
Stämningen var på topp och 
den enda sorg som hördes var 

konstaterandet som ett antal 
medlemmar gjorde:

– Det är ju för j-vligt att vi 
inte kommer att få vara med 
och fira 200 år...

Ett långt jubileumsår ska 

nu krönas med traditionsen-
lig julmarknad och luciakrö-
ning.
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HÅLANDA. På fre-
dagskvällen pub med 
irländskt tema.

På lördagsförmid-
dagen julmarknad med 
tomtar, änglar och 
mycket annat.

Hålanda bygdegård 
stod som värd för 
dubbla arrangemang 
den gångna helgen.

Knappt hade musiken tyst-
nat och ölsejdlarna diskats 
ur innan det var dags för 
Hålanda bygdegårdsförening 
att förbereda lördagens jul-
marknad.

– Det kom 100 personer 
till fredagens pubkväll som 
var jättelyckad. Sedan gällde 
det att snabbat ladda om 
batterierna för att iordning-
ställa lokalen för marknad 
och samtidigt skapa den rätta 
julstämningen, förklarade 
Susanne Nilvall i arrangörs-
kommittén.

Julmarknad arrangeras 
vartannat år i Hålanda och 
däremellan ordnar fören-
ingen med luciafirande.

– Bygdegården utgör 
ortens naturliga mötesplats 
och julmarknaden vet vi är 
uppskattad av såväl besö-
kare som utställare, säger 
Susanne.

Årets julmarknad lockade 
nio utställare, alla med lokal 
anknytning. Kommersen var 
i full gång när lokaltidningen 
kom på besök vid halv ett-
tiden. Många valde också att 
ta en julfika som bestod av 
kaffe, lussekatt och peppar-
kaka.

JONAS ANDERSSON

Pub förvandlades 
till marknadsplats
– Julstämning i
Hålanda bygdegård

Julfikat med lussekatt och 
pepparkaka hade en stry-
kande åtgång.

Såväl utställare som besö-
kare var nöjda med lörda-
gens julmarknad i Hålanda 
bygdegård.
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Talk show med 
Elvis Presleys gamle vän!

Ahlafors IF firade 100 år

Claes Berglund, ordförande i Ahlafors IF, uppvaktade nya 
hedersmedlemmen Gittan Otter.

Thore Skånberg utsågs till 
föreningens tionde heders-
medlem. Fredrik Olofsson 
gratulerade.

En stor överraskning. Skulptören Helge Svendsrud har av 
ett trästycke skapat ett unikt verk. Hedersmedlemmarna 
som drivit projektet var minst sagt nöjda. 
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