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Torsdagen den 21 november var det dags för 
den traditionella julgröten på Grönköp där ett 
stort antal hjälpsamma medlemmar som har 
engagerat sig i Skepplanda Hembygdfören-
ings arbete på olika sätt under året, bjöds på 
glögg och pepparkakor, julgröt med skinka på 
vörtbröd och brödkaka. 

Det var en härlig stämning i det gamla 
sockenmagasinet när alla deltagare med res-
pektive träffades och så här strax före advent 
för att smaka på julens godsaker. Adventsljus-
stakarna i fönstren bidrog med sitt varma sken 
till att alla kom i julstämning. Föreningens 
ordförande Göran Johansson höll ett tal till 
de församlade och hälsade sedan alla välkomna 
till bords. Fantastiska Erna Johansson hade 
än en gång lyckats med både risgrynsgröten 
och brödet, som smakade så gott.

Framåt kvällen var det dags för lotterier och 
cirka 40 fina vinster skulle lottas ut. Det var 
mycket skratt och glam och lotterna hade en 
strykande åtgång. Vinnarna fick gå fram och 
välja en vinst från det dignande bordet med 
vinster. För vinstdragningen ansvarade fören-
ingens medlemskassör Sven-Erik Björklund, 
dagen till ära iförd tomtemössa.

Samtliga ledamöter i styrelsen var mycket 
nöjda med kvällen och ser fram emot nya 
utmaningar under kommande år. Styrelsen 
hoppas att alla engagerade och hjälpsamma 
medlemmar fortsätter sitt viktiga arbete med 
de evenemang som föreningen arrangerar.

Grötfest på Grönköp

Den traditionella grötfesten på Grönköp i 
Skepplanda blev en trivsam tillställning.

SURTE. Svandammarna 
förra helgen, Glas-
bruksmuseet i lördags.

Surteborna har fått 
sin beskärda del av 
julmarknader.

– Mysigt och trevligt, 
konstaterade Mona 
Karlsson, en av många 
ortsbor som tog del 
av lördagens arrang-
emang.

Kulturföreningen Bruks-
ongar håller fast vid tra-
ditionen att bjuda in till 
Gammaldags julmarknad 
på Glasbruksmuseet i Surte. 
Julmusiken ljöd både utan-

för och inne på museet. En 
mix av hantverkare och lot-
teriförsäljare fanns repre-
senterade i hyttan och på 
entréplanet.

En trappa upp doftade 
det gott av nygräddade våff-
lor och kaffe. Besökarna såg 
sannerligen ut att trivas och 
arrangören hade inget att 
klaga på.

– Härlig stämning som 
alltid här i Surte, log Bruks-
ongen Nisse Svensson 
innan han tog plats vid fika-
bordet.

Julstämningen fortsätter 
att spira i Surte de två kom-
mande lördagarna då kyrkan 
erbjuder dubbla konser-

ter med 30-årsjubilerande 
Opus -83.

JONAS ANDERSSON

Oh, vad roligt för oss! Över 50 medlemmar 
och några från servicehuset mötte upp för 
några timmars samvaro.

Det kändes bra att varit med i festkommit-
tén denna kväll, när så många berömde

tillställningen. Det sporrar till nya mål. Ett 
särskilt omnämnande hoppas jag få framföra 
till Linnea Zimmergren, som stod för pyn-
tandet av lokalen vi fick disponera denna kväll. 
Tack ska även framföras till övriga som hjälpte 
till. Det var verkligen fint tyckte många.

Hoppas att inte lokalfrågor framöver, hin-
drar oss äldre till liknande gemensamma akti-
viteter. Något som vi så väl behöver.

Rune Dahl 

Julbord med 
PRO Nödinge

PRO Nödinge njöt av julbordet.

Gammaldags
julmarknad i Surte

Den som ville förse sig med en vacker julblomma hade möjlighet att göra det på Glas-
bruksmuseet i lördags.

Bernt Långö sålde lotter för 
SPF:s räkning.

Kaffegästerna bjöds julmusik av det pampi-
gare slaget. 

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Törnrosa Balett
från Bolsjoj Moskva

Lördag 28 december kl 18
Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Dun Angeus
Pubafton med Irländsk Livemusik

Fredag 17 januari kl 19
Entre: 100:-

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19

Julklappstips!
Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang

Jämför bilderna ovan och hitta de sex 
fel som finns i den nedersta bilden. 
Ringa in felen tydligt, klipp ut bilderna 
och sänd till: Ale Folkets Hus, Noltorget 
10, 449 42 Nol. Ange namn och adress. 
Skicka in senast onsdag 18 December.

TÄVLING - FINN SEX FEL
De tio första rätta svaren vinner
en biljett till ”Törnrosa Balett”

NY REGI!
Nu har vi kvällsöppet igen

FREDAG & LÖRDAG ERBJUDER KÖKET:

2 RÄTTER 169:-
3 RÄTTER 199:-

V Å R A  N Y A  Ö P P E T T I D E R :

Mån-tis 11-14.30, ons-tor 11-22,  

fre 11-01, lör 13-01, söndag 13-20

Välkomna /Dragan med personal

Pizza & 
stor stark 

TAKE AWAY!


