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ALAFORS. Himlen börjar 
mörkna ute på parkeringen 
utanför Medborgarhuset 
i Alafors. Andedräkten 
bildar små rökmoln och 
skapar tillsammans med de 
uppsluppna rösterna som 
slipprar ut genom entrédör-
ren en första begynnande 
julstämning.

Innanför dörrarna råder 
full aktivitet och kön till 
registreringsbordet ringlar 
sig långt ut i hallen. Att det 
än så länge bara är slutet av 
november glömmer man 
snabbt när man kommer in 
genom dörrarna och möts 
av traditionella julsånger 
från dragspel och gitarr och 
långbord dukade för nästan 
100 personer.

Det är Ale FUB som står 
för denna årliga julfest som 
i år har lockat ett rekorddel-
tagande.

– Det är så roligt att vi 

kan arrangera julfesten för 
den betyder mycket för våra 
medlemmar, säger Carl 
Heinz Schneider, ordfö-
rande för Ale FUB. 

– Vi har fått stöd både 
från Lions och Rotary och 
dessutom har butiker och 
föreningar i Ale hjälpt till 
genom att skänka mångder 
av priser till vårt lotteri.

För FUB:s medlemmar är 
festligheten helt kostnadsfri 
och de medlemmar som 
har en eller flera ledsagare 
får ta med även dessa utan 
kostnad.

– Lions har sponsrat 
FUB:s julfest i många år 
och det är lika härligt att 
se vilken glädje det sprider 
varje gång, säger Monica 
Nilsson, aktiv inom Lions 
klubb Ale.

– Men idag är vi inte i 
första hand här som repre-
sentanter för Lions, inflikar 

hennes man Bosse Nils-
son, utan som föräldrar till 
Jessica.

Monica själv ler stort och 
trots att hon inte kan berätta 
det med egna ord så ser hon 
ut att verkligen njuta av den 
uppsluppenhet som växer sig 
allt starkare ju närmare den 
spännande lottdragningen 
och julklappsutdelningen vi 
kommer.

Så drar dansen igång. 
Först med en liten ring 
tvekande små grodor, men 
snart stiger temperaturen 
när alla gungar i takt till de 
välkänd sångerna. Om man 
sedan kan hoppa och dansa 
eller sjunga med i texten 
spelar mindre roll – här är 
det känslan av delaktighet 
och julglädje som är det 
viktiga.

Kristin Fridholm

Vår julklapp till er:

Dela upp betalningen  

med Resurskort,räntefri 

delbetalning.

Vid köp av progressiva  
eller bifokala glasögon,

bjuder vi på 
andra paret 
till dig eller 

en vän!

med R
delbetalning.

Gratis synundersökning
inklusive tryckmätning
(Gäller glasögon)

Alla bågar i butiken 475:-
Nytillpassning av linser 695:-

Guldmedalj

för bästa progressiva glas

för höger- eller vänsterhänta!

med 
riktigt 
bra priser!

Ale Optik
       God Jul
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Öppet mån-tors 9.30 - 18, fre 9.30 - 16, lör 10-14. Lunchstängt 13 - 14

Sann julstämning på FUB:s julfest

Sebastian och Hanna njöt av 
god mat och varandras sällskap. Dans runt granen på FUB:s julfest.
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www.smycka.se  

Julklappskväll11 DECEMBER KL. 19–21

HALVA PRISET
på håltagning

VisningRepresentant  
på plats med  
erbjudanden 
och nyheter!


