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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

ÄR DU SUGEN PÅ ATT VARA 
MED OCH SKAPA 2015 

ÅRS STÖRSTA UNGDOMS-
ARRANGEMANG I ALE?

ÄR DU FÖDD 2001-1995?
KOM DÅ TILL UPPSTARTSTRÄFF 

TISDAG 16/12 KL 17.30 
CAFETERIAN ALE KULTURRUM NÖDINGE

VÄNLIGA HÄLSNINGAR ALE FRITID 
& VAKNA TILLSAMMANS MOT DROGER

LILLA EDET. Nu står 
det klart vilka som får 
kommunens kultursti-
pendium, kulturpris 
och ungdomspris i Lilla 
Edets kommun. 

Kultur- och fritids-
nämnden har förkunnat 
pristagarna.

Årets utmärkelser går 
till Tage Lindell, Birgit-
ta Johansson, Joakim 
Persson, dansgruppen 
Manongu och Emil Jo-
hansson.

Varje år delar kommunen 
ut ett kulturstipendium, ett 
kulturpris och ett ungdoms-
pris för att uppmärksamma 
stipendiaten och pristagar-
nas insatser inom sina områ-
den. Stipendiet och priserna 
delas ut på kommunfullmäk-
tiges sammanträde den 10 
december.

– Vi vill rikta ett stort 
tack till alla som har lämnat 
in nomineringar på duktiga 
kandidater, säger Kjell Jo-
hansson (S), ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden.

Kulturstipendiet går till 
en talang inom det kulturella 

området. I år delas kultursti-
pendiet mellan två stipendia-
ter. Årets pristagare är Tage 
Lindell, foto, film och webb 
och Birgitta Johansson, 
hembygdsarbete.

Motiveringen lyder: 
”Tage Lindell tilldelas kul-
turstipendiet för sitt stora 
kunnande och sin noggrann-
het inom foto, film och 
webb, som han gärna delar 
med sig av till andra aktörer i 
kommunen.

Birgitta Johansson tillde-
las kulturstipendiet för sitt 
arbete med att dokumentera 
torp och gårdar samt för de 
vandringar hon håller i hem-
bygden. Hennes arbete är till 
stor glädje för oss nu och för 
kommande generationer.”

Kulturpriset går till nå-
gon eller några som har varit 
kommunen till glädje inom 
det kulturella området och 
har en anknytning till kom-
munen. I år delas kulturs-
priset mellan två pristagare. 
Årets pristagare är Joakim 
Persson, teater, och Karin 
Bergdahl och Marco Iacca-
rino, dans.

Motiveringen lyder: 
”Joakim Persson tilldelas 
kulturpriset för sitt stora 
engagemang inom teater 
i kommunen. Joakim har 

bland annat varit med och 
startat upp en ny teaterför-
ening.

Karin Bergdahl och Mar-
co Iaccarino (dansgruppen 
Manongu) tilldelas kultur-
priset för de broar de bygger 
genom dans och musik. De 
skapar glädje, värme och ge-
menskap mellan människor 
oavsett bakgrund.”

Ungdomspriset går till 
en ungdom som är duktig 
inom sin idrott, har hedrat 
sin förening på något sätt 
eller gjort något positivt för 
kommunen. Årets pristagare 
är Emil Johansson, skytte.

Motiveringen lyder: 
”Emil Johansson är alltid 
en frisk fläkt som stadigt 
visat framgång på både trä-
ning och tävling. Med ett 
leende på läpparna och god 
tävlingsvilja antar Emil alla 
utmaningar inom sin idrott.”

JONAS ANDERSSON

Kulturstipendiater
och pristagare utsedda

Kjell Johansson (S), ordföran-
de i Kultur- och fritidsnämn-
den.

Joakim Persson tilldelas kul-
turpriset för sitt stora engage-
mang inom teatern.
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I Starrkärr-Kilanda 
församling gör barn och 
ungdomar även i år en 
slags adventskalender i 
Älvfoto/Lekextras skylt-
fönster. Varje dag i advent 
öppnas en ny låda, som 
består av illustrationer till 
många älskade barnsa-
gor. På bilden ser ni ett 
exempel: det är ur boken 
Nalle Puh.

– Vi är glada för sam-
arbetet med Älvfoto och 
barnen tycker det är jätte-
kul, säger församlingsas-
sistent Ann Åström.

Adventskalendern har 
tillverkats vid församling-
ens olika barnverksam-
heter i både Nol och i 
Älvängen.

– Barnen har jobbat 
med det här under hela 
november och vi hoppas 
att många ska följa kalen-
dern ända fram till jul, 
avslutar Ann Åström.

Adventskalender i Älvfotos 
skyltfönster.

Adventskalender 
i skyltfönstret

Söndag 7 dec kl 18
Entré 80 kr

Gentlemen 

En tripp till Paris
Onsdag 3 dec kl 19 

Entré 80 kr

Onsdag 10 dec kl 19 3D 
Söndag 14 dec kl 18

Entré 80 kr

Hobbit: Femhäraslaget

Tjuvarnas jul 
och Trollkarlens dotter
Söndag 14 dec kl 15

Matiné 60 kr

3DD

Medborgarhusets Bio, Ledet-
vägen, Alafors 0706-83 66 71 

Biodagar 0303-33 03 96
E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio 
med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. Råkallt ute, 
men betydligt varmare 
inomhus.

Skönsången från 
lucia och hennes tärnor 
förhöjde temperaturen 
ytterligare.

Det mesta var sig likt 
när Repslagarmuseet 
bjöd in till sin tradi-
tionsenliga julmarknad.

Lucia kom tidigt i år, men så 
var det också ett uppskattat 
inslag i samband med julfi-
randet på museet. Besökar-
na trängdes inne i caféet för 
att på plats att lyssna till det 
röststarka tåget från scoutkå-
ren i Guntorp.

Repslagarbanan kantades 
av ett 30-tal hantverkare som 
sålde diverse ting, både ätba-
ra produkter, prydnadssaker, 

kläder och så vidare.
– En härlig julstämning 

och en bra uppslutning. Som 
arrangör har vi inget att kla-
ga på, förklarade Börje Jo-
hansson.

Tomtejakt, julklappslotte-
ri, fiskdamm och pyssel var 
några av alla de aktiviteter 
som marknadsgästerna kun-
de roa sig med. Utställning-
arna Ormar växer inte på 
träd av Sandra Drew Hern-
vall och Nystan av Gun 
Jansson tilldrog sig också 
besökarnas intresse.

JONAS ANDERSSON

Julstämning på Repslagarmuseet
Emelie och Isabelle vann en julklapp i Repslagarmuseets lotteri.

Lucia och tärnor kom från scoutkåren i Guntorp. 
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