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JULKONSERT X 2
bjuder in till stämningsfull & svängig

 

SURTE KYRKA
OPUS 83 MED…

ENTRÉ 150:- 
Bokning kan göras: www.opus83.se eller besök 
BIBLIOTEKET i SURTE eller NÖDINGE. 
Biljettförsäljning o insläpp konsertdagen fr kl.16.30 Surte kyrka.  

LÖRDAG 13 DECEMBER kl.17.00

LÖRDAG 20 DECEMBER kl.17.00

DIRIGENT JACK SVANTESSON,
JENNIE ELONSSON, OLLE PETTERSSON,

INGELA FRIBERG, RICHARD HAUER, 
DAN LINDÉN, SIMON WESTMAN 

& PETER WÅGSJÖ

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!

SURTE. Ingen snö, men 
ändå en påtaglig jul-
känsla.

Mycket folk kom till 
det årliga adventsfiran-
det vid Svandammarna.

Populärast av dem 
alla var tomten som i 
vanlig ordning tog emot 
önskelistor i sin gran-
koja.

Kön ringlade sig lång i tom-
teskogen. Lokaltidningen 
följde med när Filip, sex och 
ett halvt år, skulle överlämna 
sin önskelista.

– Stegbil står överst på lis-
tan, förklarade Filip som fick 
en godisstrut av den givmilde 
tomten.

Julsånger hördes samtidigt 
som lotteriförsäljarna gjorde 
sitt yttersta för att kalla på 
besökarnas uppmärksamhet. 
Glögg och kaffe serverades 
till dem som behövde värma 
sig och doften av nygrillad 
korv gjorde sig också påmind.

– I år är det extra god korv, 
intygade Arto Lassuri som 
agerade grillmästare tillsam-
mans med kollegan Rudolf 
”Rulle” Lindberg.

Som värd för söndagens 
arrangemang stod Kulturför-
eningen Svanen.

JONAS ANDERSSON

Filip tog tillfället i akt att 
överlämna sin önskelista till 
tomten.

Rudolf Lindberg och Arto Lassuri serverade nygrillad korv vid 
Svandammarna.

 Det var strykande åtgång på lotterna. 

Ett trettiotal SPF-.are un-
der ledning av Claes-Hugo 
Larsson och Owe Dafgård 
gästade Rostock i veckan 
som gick. Här har man en 
av de större julmarknaderna 
i Europa och den var verkli-
gen storslagen. Man bjöd på 
ett imponerande tivoli och 
kilometervis med bodar där 

man fann allt som hör julen. 
Vi bodde bekvämt på Radis-
son Hotell mitt i centrum.

En del av de som inte var 
med på resan tog tåget till 
Surte och gick runt Keillers 
damm i vackert väder. Curt 

Svensson hade rekat och 
tagit med sig en påse sand 
som han strödde ut där det 
var halt. Detta var mycket 
uppskattat.

Nästa veckas vandring 
utgår från pendelstatio-

nen i Älvängen. Närmare 
information finns på SPF 
Alebygdens hemsida i gäst-
boken.

Lucia firas i Medborgar-
huset den 11 december. Vi 
gästas av Ale lucia. Arrang-
örer är kontaktkommittén i 
Nol- Alafors.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden på julmarknadsresa

Julkänsla utan snö 
vid Svandammarna
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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

 


