
ÄLVÄNGEN. Lördagen den 
29 november är det återigen 
dags för Repslagarmuseets 
årliga julmarknad. En start 
på julfirandet som har blivit 
en kär tradition i Älvängen.

Kanonsalut av hemvärnet 
förkunnar som vanligt att 
portarna öppnas. Ett cirka 
30-tal hantverkare finns 
på plats för att sälja sina 
produkter. Vad sägs om 
vaktelägg, honung varma 
sockor, sjalar, plädar, vantar, 
smycken, juldekorationer, 
träslöjd, keramik, kort, 
böcker, scrapbookingma-
terial, hudvårdsprodukter, 
kläder och mycket mera. 
Lite mer udda produkter är 
flugor till laxfiske. Besökar-
na får även se hur det går till 
att knyta flugorna. 

Denna dag går det också 
att få massage för trötta 
axlar och nackar. Lätt att 
det värker både här och där 
i julstressen. Vår utbildade 
massör erbjuder tjugo minu-
ters pass i lugn miljö. 

Det finns goda vinschan-
ser i tomtejakten och jul-
klappslotteriet, med vinster 
från alla hantverkare.

Uppskattat inslag på förra 
årets julmarknad var lucia-
tåget med Lucia och tärnor 
från scoutkåren i Guntorp. 
Därför är det extra roligt att 
de kan återkomma i år.

I caféet underhåller MR 
Junior med diverse trolleri 

och reptricks, dessutom 
finns det för barnen både 
julpyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en 
stund i sagohörnan och 
lyssna på en julsaga. 

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se våra 
fina utställningar Ormar 
växer inte på träd av Sandra 
Drew Hernvall och Nystan 
av Gun Jansson har nu 
chansen. Sandras tavlor är 

mycket vackra och annor-
lunda. Gun visar massor 
med stickade och virkade 
plagg för både stora och små 
samt saker att enbart titta 
på. Både Sandra och Gun är 
på plats denna dag. 

Det går bra att bara 
koppla av med lite glögg 
och adventskaffe. För den 
lite mer hungrige finns god 
grillad korv. 
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TrolledalensHantverk 
har öppen Julbutik nov-dec

Vi finns vid Hålanda kyrka

Hantverk, heminredning, pyssel, 
smycken och mycket annat

Öppet tis- fre 11-19
lör-sön 11-16

www.trolledalenshantverk.se
tel 0704-92 50 56

7:e december är vi på 
Älvängens Julmarknad!

Julmarknad på Repslagarmuseet

På lördag arrangeras julmarknad på Repslagarmuseet i Älvängen.

Luciakröning
2014

Välkomna!
Entré: 20 kronor

Arrangör: Ahlafors IF

Lördag 6 december kl 16-18
Medborgarhuset, Alafors

Från klockan 16.00 finns 
möjlighet att köpa lotter och 
lyssna på julmusik. Servering av 
glögg och pepparkaka.

Luciakonserten med tillhörande 
kröning tar sin början klockan 17.00

AHLAFORS IF
1913 2014

Ett drygt trettiotal 
personer reste den 14 no-
vember till Margretetorps 
Gästgivargård för att sma-
ka svartsoppa med mera. 
Lilla Edets Buss, chauffö-
ren Villy, plockade upp oss 
för vidare färd över Hal-
landsåsen. Fikapaus med 
smörgås och dricka på en 
rastplats under vägen. Vi 
fick dessutom en hel del 
historier till livs, skratt-
musklerna fick verkligen 
jobba.

Väl framme serverades 
kaffe och kaka, sedan var 
det dags att inspektera 
rummen, det var synd att 
vi bara skulle stanna över 

en natt på detta ställe.
Efter en vilopaus var det 

dags att gå till matsalen för 
att smaka på gåsen med 
tillbehör. En vällagad och 
smaklig måltid med god 
service och hög stämning 
gjorde oss alla nöjda. 
Kvällen avslutades med 
dans och trevlig samvaro.

På lördagen var det 
julmarknad i gästgivar-
gården, denna besökte vi 
efter att fyllt magen med 
en rejäl frukostbuffé. Efter 
detta var det dags att inta 
platserna i bussen och 
vända hemåt igen efter två 
sköna dagar.

 Olle Magnusson

SPF Skepplanda-Hålanda på Gåsamiddag

Familjeparadis i Bohuslän
3 dagar i Grebbes tad

TanumStrand ★★★★

Inbjudan till Bohuslän och till den vackraste 
skärgården i hela Sverige! TanumStrand är 
ett populärt och familjevänligt semestermål 
och semesteranläggningen är en underbar 
liten pärla. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst:  
Valfri i perioden 
15/1-28/6 2015. 

1 barn 0-3 år gratis.
2 barn 4-12 år ½ priset.  

Upplevelser i Schleswig
4 dagar i Nordtyskland

Hotel Strandhalle ★★★

Här befinner du dig i delstaten Schleswig-Holstein som har en spän-
nande historia och avståndet från Sverige är heller inte allt för långt. 
Hotellet har en skön belägenhet vid Schleswigs segelbåts-hamn och 
utsikten över fjorden Slien kan avnjutas från hotellets restaurang. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 2014 samt 3/1-29/4 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

Hotel Strandhalle

Julmarknad i Schleswig: 

7-14/12 2014

1 barn 0-5 år gratis 
1 barn 6-14 år ½ priset

1.149:-

Betagen av Bretagne
6 dagar i Lannion, Frankrike
 Hotel Arcadia
Bretagne i Frankrike är för många 
förknippat med stora sandstränder 
mellan branta klippor som stupar 
ner i havet, och små pittoreska 
byar med atmosfär från gamla 
tider. Regionen kännetecknas 
även av tidvattenfenomenet som 
med en klockas precision kan skå-
das ute vid Atlantkusten. Idylliska 
fiskelägen och den lokala tradi-
tionen kan tillsammans erbjuda 
kulinariska upplevelser av havets 
läckerheter. Den lokala special-
iteten är en fisksoppa som heter 
’cotriade’.  Hotellet är ett typiskt 
franskt landsvägshotell med enkel 
charm och fin restaurang. 

Pris per person i dubbelrum 

1.949:-

Kuravgift EUR 0,75 per vuxen/dygn. Hotel Arcadia

Ankomst: Valfri i perioderna 
1-3/5, 18/5-29/7 och 17/8-26/9 
2015. 

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 


