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ALAFORS. Smällkara-
meller, pepparkakshus 
och egna julkort.

Julpysslet på Alkot-
ten visste inga gränser.

– Ett sätt att umgås 
och ha roligt, barn och 
vuxna tillsammans, 
förklarar förskollärare 
Anna-Carin Larsson.

Pysslet föregicks av en 
sångstund, julvisor som för-
skolebarnen framförde med 
stor inlevelse och passion.

– Vi har övat jullåtar med 
barnen i en månad nu, berät-
tar Anna-Carin.

Fikabordet stod uppdukat 

samtidigt som besökarna till 
Alkottens julfirande delade 
upp sig på de olika statio-
nerna. Några valde att göra 
grisar av marsipan, andra tog 
plats på övervåningen där det 
tillverkades smällkarameller 
och julkort. Sedan fanns det 
en grupp som såg till att ta 
tag i pepparkaksbaket.

– Vi ska göra två peppar-
kakshus. Ett lottar vi ut bland 
föräldrarna, det andra sparar 
vi, säger Anna-Carin.

Julfirandet på Alkotten är 
en uppskattad tradition, som 
innebär mangrann uppslut-
ning från föräldrarna.

– Detta vill ingen missa 
och barnen ser verkligen 

fram emot den här kvällen, 
avslutar Anna-Carin Lars-
son.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. På Café 
Magnolia i Älvängen 
och Molins Café i 
Skepplanda finns fram 
till och med den 18 de-
cember julklappssäckar 
där man kan skänka 
klappar till barn som 
kanske annars inte får 
någon. 

Bakom initiativet 
står Madelene Nijland i 
samarbete med ”Su-
sannes Änglar”. 

Snart kommer tomten – men 
inte till alla.

För många barn som lever 
under den sociala normen är 
julklappar ingen självklarhet. 

På många olika håll i hela 

landet pågår just nu insam-
lingar för att fler barn ska få 
glädjas över en julklapp. 

– Det finns en del liknande 
insamlingar i Göteborg, men 
ingen här i Ale vad jag vet. 
Därför tänkte jag att om man 
startar en här så kanske fler 
har möjlighet att skänka, 
säger initiativtagare Made-
lene Nijland. 

Hon poängterar att det 
går lika bra att skänka begag-
nade leksaker som nya, så 
länge de är i fint skick.

– Det går bra att lägga 
sakerna som de är i säcken, 
men man får gärna slå in jul-
klappen och skriva på om det 
är till en flicka eller pojke och 
ungefär i vilken ålder. 

Säckarna kommer sedan 
att tas om hand av Susanne 
Bohman, eldsjälen i Nödinge 
som driver en insamling till 
hemlösa och socialt utsatta 
familjer genom facebooksi-
dan ”Susannes änglar”

– Klapparna kommer att 
delas ut till behövande famil-
jer som inte har råd att köpa 
några julklappar. De kommer 
i första hand att gå till famil-
jer i Ale som jag har kontakt 
med och finns det fler så går 
de till familjer även utanför 
kommunen, säger Susanne.

Säckarna kommer att 
finnas på caféerna fram till 
och med den 18 december. 

JOHANNA ROOS

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0303-33 16 30

Hårda eller 
mjuka paket till 
barnbarnen?
Gör det enkelt för dig, ge en 
julklapp som gör de små glada 
när de blir stora. Börja fondspara!

– Skänk ett bidrag till julklappsinsamlingen i Ale

”Förgyll ett barns jul”. Madelene Nijland, initiativtagare till julklappsinsamlingen och Sara 
Håkansson, ägare till Café Magnolia i Älvängen hoppas på att många ska vilja bidra till in-
samlingen. En säck finns även på Molins Café i Skepplanda.

Julpyssel på Alkotten

Tindra bakade en peppar-
kaka som hon genast ville 
provsmaka.

Tomten kommer inte till alla
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Julklappstips      

SÅGHJÄLM 445:-
SÅGHJÄLM M. FM-RADIO  1.095:-

(Ord. Ca-pris 645:-/1.490.- )

KOMBIDUNK  
295:-

(Ord. Ca-pris 495.- )

VERKTYGSBÄLTE 
1.095:-

(Ord. Ca-pris 1.495.- )

HUSQVARNA  
HANDSKAR  
från 125:- SÅGSKYDDSBYXOR 

från 995:-

FILSET 
150:-

(Ord. Ca-pris 200.- )

Ring 0303-74 86 11 eller besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen


