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Ensemblen Innan hav 
bjuder på många verba-
la kullerbyttor på musi-
kens matta när de gästar Glas-
bruksmuseet i Surte onsdagen 
den 17 oktober. 

Sången, recitationen och 
musikdramatiken är samlings-
punkter för ensemblen och 
denna kväll förvaltas tonerna 
av sångerskan Monica Da-
nielson och Agneta Plengiér 
Gaál, recitation, tillsammans 
med flöjtisten Anna Svens-
dotter och cellisten Christi-
an Berg. 

Surtebon och tonsättaren 

Michael Forsman presen-
terar kvällens program som 
bjuder på Monica Daniel-
sons vackra tolkning av Karin 
Rehnqvists sång ”Så går en 
dag” och den ungerske språk-
konstnären Sándor Weöres´s 
dikt ”Variation” läses här lätt 
klädd i flöjtklanger i Zoltán 
Gaáls tonsättning. Vi får 
även höra Mikael Forsmans 
nya verk ”Oöverskådaren” 
som här framförs för första 
gången. 
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Tylstrup Kro ★★★

Kroen i stationsbyn Tylstrup 
i det nordliga Danmark har 
sedan 1644 legat som natur-
lig mötespunkt på vägen till 
domkyrkobyn Ålborgs liv och 
leverne. I dag är de vägresande 
utbytta med livsnjutare som 
utnyttjar kroens goda traditio-
ner och trevliga ramar med ett 
par avslappnande dagar under 
den höga himlen på toppen av 
Danmark. Den gamla kungligt 
privilegerade kro har inte min-
dre än 8 golfbanor inom en 
radie av en halv timmes körning 
– t. ex ligger en av Danmarks 
nya och kanske bästa golfan-
läggning i Brønderslev (13 km), 
och Blokhus banor kan kombi-
neras med promenader vid det 
brusande Vesterhavet (25 km). 

Ankomstdatum: Ankomst fredagar 
fram till 23.11.2007.

Pris per pers. i dubbelrum

1.149:-
3 dagars weekend på historisk 
3-stjärnig kro i Nordjylland

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x välkomstkorg med 
   mousserande vin, frukt 
   och choklad på rummet
• 1 x before dinner-drink
• 1 x 4-rätters lyxmiddag 
   lördag kväll
• 10 % rabatt på green-fee

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

Lyxweekend på dansk kro

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:

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

Resetips och vinster
Prova vår reseklubb på

www.happydays.nu

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0-5 år gratis i 

förälders säng.
Max. 2 barn 6–14 år ½ pris 

i forälders rum.

Tylstrup Kro

Hotel Central Innsbruck ★★★★

Tyrolens huvudstad Innsbruck 
ligger pittoreskt i en snöpudrad 
dalgång omgiven av alptop-
par som bara väntar på att bli 
utforskade. Vinter-OS 1964 och 
1976 har utvecklat stadens och 
skidområdets infrastruktur så att 
Innsbruck idag är ett av Europas 
stora vintersportsställe. I detta 
erbjudande ingår 4-dagars lift-
kort till OS-skidsportsstället 
Axamer Lizum samt det lite min-
dre Glungezerbahn och den fria 
skidbussen stannar precis utanför 
er hotelldörr. Ni bor på ett ele-
gant 4-stjärnigt hotell som lig-
ger mitt i Innsbruck och som är 
ett utmärkt val för alla de som 
önskar en skidsemester med hög 
boendestandard och även för de 
som vill vila skidbenen en dag och 
uppleva något annat. 

Ankomstdatum:
Dec: 9. 16. 23. 30.
Jan: 6. 13. 20. 27.
Feb: 3. 10. 17. 24.
Mars: 2. 9. 16. 23. 30.
April 6. 13.

Pris per pers. i dubbelrum

3.549:-

Skidsemester av högsta klass

Vuxen i extrasäng kr. 3.349:-.
(Max 2 extrabäddar totalt per rum).
Enkelrum kr. 4.999:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 175:-/Per barn kr. 115:-. 

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–7 år gratis 
i förälders säng. Barn 8-15 
år 30 % rabatt i förälders 
rum. Max 2 extrabäddar.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé
• 4 dagars liftkort till Axamer 
   Lizum och Glungezerbahn
• Gratis skidbuss
• 1 x kvällsarrangemang med 
   kälkåkning inkl. busstransfer
• 1 valfri drink i hotellets bar

Hotel Central Innsbruck

Enkelrum kr. 1.499:-. Vuxen i extrasäng kr. 949:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 65:-/Pr. barn kr. 45:-.

6 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Innsbruck centrum

Alla ankomster samma pris!

ALAFORS. I söndags 
var det skördefest på 
Alkottens förskola.

På gårdsplanen 
arrangerades aktivite-
ter för både barn och 
föräldrar.

– Vi tar tillfället i akt 
att visa upp vår fina 
förskola och de stora 
lekytor som vi har 
utomhus, säger Ove 
Adolfsson, ordförande i 
Alkottens kooperativa 
förening.

Det var bara regnet som för-
störde ett annars positivt hel-
hetsintryck. Skördefesten på 
Alkottens förskola i Alafors 
blev en trivsam tillställning. 
Barnen kunde roa sig med 
bland annat ansiktsmålning, 
fiskdamm, bollkastning och 
poängpromenad. En poäng-
promenad var också utstakad 
för de vuxna besökarna.

– Vi fick en väldigt bra re-
spons på förra årets skörde-
fest, så vi bestämde oss för att 
göra en repris i år. Nu får vi väl 
säga att det har blivit en tradi-
tion, säger Ove Adolfsson.

Intäkterna från skördefes-
ten kommer verksamheten till 
del i form av bland annat nya 

lekredskap.
– Barnen och personalen 

har gjort ett jättejobb och 
bakat flitigt inför detta ar-
rangemang. På så sätt kan vi få 
en bra ekonomi i detta, säger 
Ove Adolfsson.

– Eftersom det är stort tryck 
på förskoleplatser i kommu-
nen är Alkotten ett bra alter-
nativ. Trivseln är hög och det 
är inte många dagis som kan 
ståta med en sådan utemiljö 
som vi har här, avslutar Ove 
Adolfsson.

Skördefest på 
Alkottens förskola

När Alkotten firade skördefest i söndags var efterfrågan på 
lotterna stor. 

Viktoria var en av många 
som gick poängpromenad.

PÅ ALKOTTEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Konsulenter
Studieförbundet Bilda Väst söker 
vikarierande Konsulenter till Göteborg 
och Borås.

NYFIKEN?
Läs mer på www.bilda.nu 031-600 310 www.solresor.se

(teleöppet alla dagar). Butik: Nils Ericssonsplatsen 2, Göteborg 

azorerna
med utflyktspaket

Upptäck storartade Azorerna med upplevelser utöver det vanliga. Bo 4-stjärnigt i dub-
belrum med balkong på högklassiga Hotel VIP Executive Azores i huvudstaden Ponta 
Delgada nära restauranger, caféer, barer och shopping. Frukostbufféer ingår liksom vårt 
prisvärda “Utfl yktspaket” (med bl.a. örundtur, promenad i Ponta Delgada  - värde 595:-).

Pris 1 v. från Landvetter
den 11, 18 & 25/10, 1/11

 5295:-Pris avser del i dubbelrum per person.

Alva ville ha en fjäril målad på kinden. Hon fick sin önskan 
uppfylld.
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