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DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN TILL ALE-JENNYLUNDS RIDKLUBB I BOHUS.

VILL DU RIDA PÅ EN RIDSKOLA DÄR DU FÅR FÖLJANDE:

RIDA PÅ

Ridskola

ALAFORS. Det blev en 
folkpark i vinterskrud 
som välkomnade besö-
karna.

En bättre avrundning 
på jubileumsåret hade 
Ahlafors IF inte kunnat 
önska sig.

Josephine Kinnander 
från Nödinge kröntes 
på lördagseftermidda-
gen till Ale Lucia 2013.

Ahlafors IF:s 100-årsfirande 
har pågått under hela det här 
året och de publika evene-
mangen har avlöst varandra. 
Det sista i raden av arrang-
emang ägde rum i Furulund-
sparken i lördags där den 
traditionella julmarknaden 
med tillhörande luciakrö-
ning genomfördes.

– Vi har upplevt ett fan-
tastiskt jubileumsår och att 
få kröna det i vår egen folk-
park en vacker vinterdag som 

denna känns naturligtvis fan-
tastiskt, konstaterade Ahla-
fors IF:s ordförande Claes 
Berglund som strödde 
lovord över Julmarknads-
kommitténs arbete. 

Lotterier, fiskdamm och 
hantverksförsäljning till-
drog sig besökarnas intresse 
inledningsvis. En del passade 
också på att köpa gran och 
kärve att ta med sig hem.

Lite senare på eftermid-
dagen såg dansbandet Blame 
till att det blev dans kring 
granen. Tomten gjorde 
bejublad entré och delade ut 
godispåsar till alla barn.

Vacker solosång av i tur 
och ordning Erica Eriks-
son, Karolina Ednander, 
Malin Haarala och Stina 
Johansson föregick lucia-
tågets inträde. Väl uppe på 
scenen framförde de fem 
kandidaterna, tillsammans 
med Luciakören, ett knippe 
stämningsfulla julsånger.

En bit in i program-
met blev det så dags för det 
magiska ögonblicket – krö-
ningsceremonin av Ale 
Lucia, den 61:a i ordningen. 
Lussemamma Gunilla 
Johansson hade assistans 
av fjolårets vinnare, Sanna 
Johansson från Kilanda, när 
det förkunnades att kandidat 
nummer två, Josephine Kin-
nander, fått flest röster. Efter 
att Josephine korats till årets 
ljusdrottning fortsatte den 
musikaliska underhållningen 
ytterligare ett tag innan Ale 
Lucia med tärnor tog farväl 
av publiken. Samtidigt skrevs 
det avslutande kapitlet i 
Ahlafors IF:s 100-årsfirande.
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Jubileumsår kröntes 
i Furulundsparken
– Josephine Kinnander årets ljusdrottning
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Astrid och Majken Halvars-
son kom till julmarknaden på 
Furulund där de fick träffa 
tomten.

Glada vinnare. Linnea Aldin och kompisen Tilde Hagborg-Aleberg visar upp sina lottvinster. Tindrande ögon i väntan på luciatåget.

Josephine Kinnander från Nödinge korades till Ale Lucia – 
den 61:a i ordningen.

Saga Wallmoberg, 5 år, vann 
en fin docka på Ahlafors IF:s 
julmarknad. Här ses Saga till-
sammans med mamma Maria.
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Matchens arrangeras  
i samarbete med

SURTE BK  VS 
OTTERBÄCKEN


