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Den gamla fynska huvudstaden Odense är som en 
upptäcktsresa genom H.C. Andersens mest idylliska 
Danmark, där turister flockas i de gamla gatstensbe-
lagda gatorna omkring äventyrsdiktarens barndoms-
hem. Men Odense är även överraskningarnas stad, 
där utbudet av konst, kultur, mat och shopping är 
fantastiskt – och långt framme i nästa århundrade. 
Ni bor på det 3-stjärniga Hotel Windsor i hjärtat av 
hela äventyret ca. 500 meter från järnvägsstationen 
och tätt på Odenses nät av trevliga gågator. För att 
Ni skall få en så god start på weekenden som möjligt, 
har vi på förhand beställt bord till er på systerhotel-
let på fredagen (Hotel Ansgar, ca. 100 meters gång). 
Sen står weekenden öppen för upplevelser som Den 
Fynske Opera, Carl Nielsen Muséet och en mängd av 
moderna specialaffärer som omfattas av renodlad 
1800-talsidyll.

Comfort Hotel Windsor
Hotellet har trevlig lobbybar, frukostrestaurang, hiss 
och alla rum är inrättade med minibar, radio, satellit-
TV, pay-per-view samt eget badrum. 

Ankomstdatum: 
Ankomst fredagar fram 
till 22.6.2007 (ej påsken).

Pris per pers. i dubbelrum 999:-
3 dagars weekend på 3-stjärnigt hotell i Odense 

centrum

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x buffé fredag kväll

Barnrabatt: Max. 1 
barn 0–5 år gratis i 
förälders säng. Max. 
1 barn 6–14 år 1/2 
pris i förälders rum.

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar-
erbjudande. Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

H.C. Andersens Danmark

Redan när man svänger av från autobahn och kör in 
över den gamla gränsen som tidigare delade Harz i 
öst och väst känner man att man kör in i en annan 
värld. Vägen går längs gamla ekträdsalléer, genom 
korsvirkesidyller och medeltidsbyar medan riddar-
borgarna tronar över bergslandskapen från deras 
avskilda klipphyllor. Byn Meisdorf domineras av det 
vackra barockslottet Schloss Meisdorf som är omgi-
vet av en stor park och en praktfull golfbana. Det är i 
dessa historiska omgivningar ni kommer att uppleva 
ett par dagar fyllda av atmosfär. 

Parkhotel Schloss Meisdorf
Slottet har två restauranger, varav Chateau Neuf 
är en välrekommenderad gourmetrestaurang. Till 
faciliteterna räknas dessutom bar, rum med öppen 
spis, hiss, solterrass, cykel- och hästuthyrning, biljard, 
bordtennis samt spaavdeling med swimmingpool, 
bastu, solarium och möjlighet för olika behand-
lingar.

Ankomstdatum:  
Ankomst var 3. dag fram 
till 31.5.2007 samt 24.8.-
16.12.2007.
Mars: 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29.
April: 1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28.
Se mer på www.happydays.nu

Pris per pers. i dubbelrum 1.799:-
4 dagars semester på slottshotell i Meisdorf

Slottssemester i Harz

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

        Teknisk arrangör:

Enkelrum kr. 2.449:-. 
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 85:-./Pr. barn kr. 45:-.

Uppehållet inkluderar bara slutstädning. 
Enkelrum kr. 1.499:-. Vuxen i extrasäng kr. 799:-.
Extra dygn m. frukost kr. 399:-. Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 45:-./Pr. barn kr. 45:-.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år 
gratis i förälders 
säng.

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna. Expeditionsavgift kr. 60:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x välkomst-cocktail
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x 4-rätters festmeny
• 1 x vattengymnastik
• 1 x greenfee eller 1 x massage

Parkhotel Schloss Meisdorf

Mulighed for ankomst:
Juni: 3. 10. 17. 24.
Juli: 1. 8. 15. 22. 29.
Aug: 5. 12. 19.

kr. 2.949:-

RING OCH BESTÄLL!  0303-74 62 52

Vi har en 
helt ny 
kebabgrill!
– Jättegott!

NYHET • NYHET!NYHET • NYHET!

Prova redan idag!Prova redan idag!

ÄLVÄNGEN. En kulturell 
aktivitet skall erbjudas 
allas Ales skolelever 
under läsåret.

För årskurs tre väntar 
besök på ett av kommu-
nens två industrimu-
seer, Glasbruksmuseet 
eller Repslagarmuseet.

– En satsning som vi 
välkomnar. Detta ligger 
utöver våra vanliga 
skolvisningar och har 
tyngdpunkt på industri-
historia, säger musei-
chef Börje Johansson.

Ale kommuns nya kultursats-
ning att erbjuda alla grund-
skoleelever en kulturell akti-
vitet varje läsår har kommit 
igång. För Glasbruksmuseet 
och Repslagarmuseet åligger 
det att bjuda in alla tredje-
klassare till ett besök.

– Skolorna från Nol och 
norrut får komma till Rep-
slagarmuseet och skolorna i 

kommunens södra del bjuds 
in till Glasbruksmuseet. 
Inledningen på programmet 
är detsamma, säger Lotta 
Berglöw på Repslagarmu-
seet.

Lokaltidningen fanns med 
när en klass från Alaforssko-
lan besökte Repslagarmuseet 
i tisdags förmiddag. Lotta 
Berglöw höll ett inledande 
anförande om industrialise-
ringens intåg i Göta älvdalen 
och hur landskapsbilden såg 
ut för 100-150 år sedan. Elev-
erna fick själva agera genom 
att placera ut Ales orter och 
dess viktigaste industrier på 
en karta.

– Förutom Carlmarks 
hade vi en stor korkindustri i 
Älvängen. I Alafors fanns en 
spinnerifabrik, batteriföreta-
get Tudor i Nol, Eka i Bohus 
och Glasbruket i Surte, för-
klarade Berglöw.

Barnen blev upplysta om 
vad de stora industrierna till-
verkat och vad de betytt för 

samhällets utveckling.
– När maskinerna kom 

betydde det oerhört mycket. 
Det var så industrialiseringen 
startade. Älven och järnvägen 
var viktiga transportleder i 
den här regionen och senare 
även vägen, säger Berglöw.

Efter att ha fått en lektion 
i Ales industrihistoria togs 
eleverna med ut i hjärtat av 
museet där rep slås efter den 
gamla tekniken. Även här fick 
eleverna aktivt delta i proces-
sen och efter en stund hade 
man tillverkat ett rep att ta 
med hem till klassrummet.

– Den avslutande delen av 
programmet är det enda som 
skiljer besöken i Surte och 
Älvängen åt. På Glasbruks-
museet får eleverna uppleva 
glasblåsning i hyttan, avslutar 
Lotta Berglöw.

PÅ REPSLAGARMUSEET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Årskurs tre från Alaforsskolan besökte Repslagarmuseet i 
tisdags för att lära sig mer om Ales industrihistoria.

Kulturaktiviteten 
på Repslagarmuse-
et avslutades med 
att eleverna fick 
vara med och slå 
rep enligt den gamla 
tekniken. Repet fick 
barnen ta med sig 
hem till skolan.

Lotta Berglöw höll i under-
visningen på Repslagarmu-
seet.

Kulturaktivitet med 
tyngdpunkt på industrihistoria
– Museibesök för elever i årskurs tre


