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ÄLVÄNGEN. Det regnade 
mer eller mindre kon-
stant under Älvängens 
julmarknad i söndags.

Ruskvädret till trots 
var lucian långt ifrån 
ensam att sprida värme 
på orten.

– Faktum är att det 
snurrade på bra inne i 
butikerna, men vi lider 
med alla de som en-
gagerat sig i att skapa 
utomhusaktiviteter, 
säger Ulf Abrahamsson 
på Manufakturen.

De paraplyburna kunderna 
traskade runt i Älvängen och 
även om det var blötare än på 
många år höll många modet 
uppe. Programmet tilldrog 
sig en hel del uppmärksam-
het och vad kan vara bättre 
på en julmarknad än att få 
besök av två änglar? Erik 
Salomonsson och Gustav 
Engvall, firade IFK-stjär-
nor, intervjuades på scen 
och visade också prov på sin 
skottförmåga inne på Coops 
lager. Emil hade bäst tryck i 
dojan och nådde 94 km/h.

– Jag vågade inte trycka på 
för fullt. Det hade ju varit en 
syn om jag kommit haltande 
till träningen imorgon!

IFK-spelarna ser fram 
mot en ny försäsong som 
detta år kommer att ledas av 
nye tränaren Jörgen Len-
nartsson.

– Det känns väldigt po-
sitivt. Jörgen är en erkänt 

duktig ledare och vi hyser 
goda förhoppningar om att 
truppen också breddas inom 
kort, sa Gustav Engvall.

Ales nykrönta lucia, Jo-
sefin Thorbjörnsson, med 
tärnor gästade som tradi-
tionen säger Älvängens jul-
marknad på eftermiddagen. 
Skönsången gjorde gott för 
den paraplyburna publiken.

Ale Lions uppmärksam-
made Emma Kvidal, 13, 

med ett utvecklingsstipendie 
om 5 000 kronor. Emma är 
bland annat aktiv inom Ale 
Aerobic och Dansstudio.

– Det är en väldigt ambi-
tiös och positiv tjej som har 
framtiden för sig. Vi hoppas 
kunna bidra till att sporra 
henne till fortsatta fram-
gångar inom till exempel 
tävlingsaerobic, säger Ger-
hard Andersson.
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En blöt julmarknad

Daniel Andersson, 10, från 
Skepplanda provade också 
skottlyckan.

Gustav Engvall trycker till. 
IFK-kompisen Emil Salomons-
son lät sig inte imponeras 
utan svarade själv för dagens 
hårdaste skott som mätte 94 
km/h.

Jonna Karlsson och Ebba 
Sporrong, Älvängen, provade 
Lions chokladhjul.

Paraplyer var det som gällde under söndagens julmarknad i Äl-
vängen.

Luciatruppen uppträdde på scenen i Älvängen centrum.

Emma Kvidal fick av Gerhard Andersson mottaga Lions stipen-
die om 5 000 kronor.

AnnTherese Johansson som ofta själv står bakom kassan 
på Lekextra blev den som drog vinstlotten i årets Hand-
la-och-vinn-lotteri som betyder en ny platt-tv. Lotten visade sig 
dock vara mammas… Rolf Ohlsson vann andrapriset, en elektri-
ker för en halvdag.

Fabian Holmgren, 10, från Älvängen, visar sina 
teckningstalanger för mamma Anna och Ulf 
Axelsson.

Elin Martinsson, 12, och lillebror 
Oscar, 9, hos hemvärnets Claes 
Billingsdal.

Änglar på julmarknad. IFK-stjärnorna Gustav Engvall och Emil Sa-
lomonsson intervjudades på scen av redaktör Jonas Andersson.

Pepparkaksbak på Coop i Älvängen. Alexander Gauttin, 6, 
mamma Susanne och pappa Patrik. Coops Sara Johansson an-
svarade för baket och Victor Franzén, 7, hjälpte till.

Duon Paper Dolls underhöll och samlade in 
pengar till Musikhjälpen. Erik Johansson och 
Benjamin Johansson gjorde gemensam sak.

Tomten Kent Carlsson fick 
besök av Anna Vechmanen, 5 
år från Älvängen, som över-
lämnade sin önskelista.

Martin Johansson köpte en gammal trattgrammofon från 20-
talet av Marcus Frahm på Smyrnas Second Hand med hjälp av 
pappa Tomas (mitten).


