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ALAFORS. Kröningen 
av Ale Lucia flyttar 
inomhus.

En nygammal 
tradition återupptas 
därmed.

Vem som blir årets 
ljusdrottning förkun-
nas i Medborgarhu-
set lördagen den 6 
december.

Eftersom Ahlafors IF, som 
står bakom Ale Lucia, har 
bestämt sig för att inte ar-
rangera sin traditionella 
julmarknad i Furulund-
sparken var det ganska 
självklart att låta luciakrö-
ningen åter äga rum i 
Medborgarhuset.

– Nu blir det större 
fokus på den musikalis-
ka upplevelsen. Det blir 

en timmes underhållning 
med finstämd musik och 
vacker sång, förklarar 
lussemamma Gunilla Jo-
hansson.

Ahlafors IF kommer att 
öppna entrédörrarna till 
Medborgarhuset en tim-
me före luciakonsertens 
början. Det ges då möj-
lighet att pröva lyckan i 
julklappslotterier. Vidare 
sker servering av glögg 
och pepparkaka.

– Konceptet är riktigt 
bra. I Medborgarhuset blir 
det stämningsfullt oavsett 
vad det är för väder ute, 
säger Gunilla Johansson.

Det går att rösta på Ale 
Lucia till och med den 4 
december. Talongen fin-
ner ni på annan plats i 
denna tidning.

JONAS ANDERSSON

TOMTER MED 
HAVSNÄRA LÄGE 
I STENUNGSUND!

Glenn Hellrand 031-83 45 31
a-hus.se

Endast 
två tomter 

kvar, varav en 
reserverad!

Nu är det endast två tomter kvar på Hallerna
i Bergskantenområdet (varav en är reserverad). 
Först till kvarn!
Prisexempel: Villa Arkösund 148 m2

Inkl. tomt, avgifter och markarbete
(exkl. utvändig målning och finplanering).
Från: 5 124 000 kr

Varmt välkomna för 
mer information!
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Josephine Kinnander blev den sista att krönas till Ale Lucia 
i Furulundsparken. I år flyttar arrangemanget åter inom-
hus. Lördagen den 6 december koras årets ljusdrottning i 
Medborgarhuset, Alafors.

Luciakröning i
Medborgarhuset

Julblommor

Välkomna till växthuset
i Skepplanda!

Julstjärnor

JOHANNESBURG. För 
fyra aleungdomar har 
ett stort äventyr precis 
börjat.

Tillsammans med 16 
ungdomar från Botswa-
na kommer de att utbil-
das i entreprenörskap.

För andra gången 
arrangeras YEE, Ale 
kommuns egen en-
treprenörsutbildning, 
genom ett SIDA-projekt 
i Ghanzi.

Under ledning av professor 
Roger Mumby-Croft och 
Dennis Larsen, som själv 
deltog i utbildningen när den 
genomfördes första gången 
2001, kommer 20 ungdomar 
att få lära om kreativt tänk-
ande och entreprenörskap. 
Att utbildningen genomförs 
i exotiska Ghanzi, långt ut 
i Botswanas djungel bidrar 
starkt till att göra veckan till 
ett äventyr för de svenska 
deltagarna.

YEE genomfördes som 

ett led i ett större utbyte 
med Ghanzi kommun redan 
förra året. Redan då var det 
bestämt att upprepa utbild-
ningen ett år senare. Samti-
digt pågår ett sidoprojekt där 
kommunledningarna samta-
lar i en rad angelägna frågor. 
Detta sker parallellt med 
utbildningen och på fredag 
kommer ungdomarna att 
presentera sina affärsidéer 
för såväl Ales som Ghanzis 
kommunledning.

Resan till Ghanzi är lång 

och påfrestande. Först till 
Frankfurt, sedan över tio 
timmars flyg till Johannes-
burg i Sydafrika och därifrån 
flyg till Maun i Botswana. 
Där stannar inte resan, utan 
med bil tar man sig sedan 
fyra timmar ut i bushen – 
och där börjar äventyret!

YEE i Botswana finan-
sieras helt genom bidrag av 
SIDA.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Äventyret har börjat
Fyra aleungdomar deltar i entreprenörsutbildningen YEE som arrangeras för andra gången i Botswana just nu. På bilden ses Batoul 
Raad, Lina Askne, Qadir Akbari och Tobias Dahlgren samt teamleader Sebastian Leijen.
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Söndagen den 30 no-
vember kl 15 blir det en 
extrakonsert på Mau-
ritzberg i Hålanda.

Felicia Dahlbäck som 
nu går första året på Hög-
skolan för Scen och Musik 
i Göteborg kommer att 
spela César Francks vio-
linsonat med Roger Assar 
Johansson. Han är pianist 
och är anställd på HSM, 

men också aktiv tonsättare. 
Roger är uppmärksammad 
för spännande kompositio-
ner de senaste åren och har 
skrivit beställningsverk för 
flera operakompanier. Han 
är årets Stenastipendiat!

Med honom till Mau-
ritzberg kommer också 
flöjtisten Cecilia Ekmark 
och sopranen Isabella 
Lundqvist. Vi får då höra 

ett par av hans verk, bla 
ett litet uruppförande där 
scenisk regi har gjorts 
av Mira Bartov, tidigare 
konstnärlig ledare på Folk-
operan, men nu knuten 
till Göteborgsoperan och 
professor i musikdrama-
tisk gestaltning vid HSM. 
Efter konserten blir det 
adventsfika.

Adventskonsert på MauritzbergGÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!


