
SURTE. Medlemmarna i 
Surte-Bohus Biblioteks- 
och kulturförening gör 
allt för att få behålla 
sitt kära kulturhus.

I tisdags kom 90 per-
soner för att lyssna till 
Fishermans Band.

– Det här är väl ett 
tydligt bevis på att kul-
turhuset fyller en viktig 
funktion i samhället, 
säger ordföranden Doris 
Hellman.

I vanlig ordning så var kul-
turhuset fyllt till bredden när 
Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening bjöd in till 
nöjeskväll.

– Surte är inget dött sam-
hälle som många vill göra sken 
av, konstaterade Nils Svens-
son med bestämd röst.

Ingen kan hävda motsatsen. 
Stämningen var på topp redan 
innan det att Fishermans 
Band hade intagit scenen och 
inte blev det sämre när musi-
ken kom igång.

– Vi är fyra gubbar, två från 
Öckerö och två från Hönö, 
som har spelat tillsammans 
i sex år. Vi kör en del egna 
låtar och sedan blir det all-
sång med välkända melodier 
av bland andra Evert Taube 
och Lasse Dahlqvist, säger 
Lennart Tillander som har 
ett förflutet i Ö-pojkarna.

– Vi var några stycken som 
drog igång allsång på Tru-
baduren på Hönö 1991. Vi 
höll på i tio år och det blev 
ett mäkta populärt arrange-
mang. Allsång är verkligen 
något som tilltalar folk, titta 

bara hur många som vallfär-
dar varje sommarvecka till 
Liseberg och Skansen, säger 
Lennart Tillander.

Efter Fishermans Bands 
bejublade framträdande ser-

verades det kaffe och smör-
gås till samtliga besökare. 
Sedvanlig lottdragning ägde 
givetvis också rum.

Detta var höstens sista kul-
turevenemang i föreningens 

regi. Nästa arrangemang äger 
rum tisdagen den 22 januari 
då Folke Taubner är inbju-
den som gästartist.

JONAS ANDERSSON
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I lördags invigdes en ny 
permanent utställning på 
Lödöse Museum, ”Bilder av 
våra förfäder” heter utställ-
ningen som handlar om ar-
keologins historia och hur 
spåren efter våra förfäder har 
tolkats i olika tider. Männis-
kan har alltid varit intresse-
rad av sina förfäder, allt ifrån  

hominider till de närmaste 
generationerna.

I utställningen vill museet 
visa att all vetskap är en 
produkt av sin samtid och 
därmed i ständig föränd-
ring. Vad är det som styr våra 
frågor? Varför sparas vissa fö-
remål och andra inte?

Utifrån ett antal under-

sökta platser i Göta älvdalen 
belyses arkeologins utveck-
ling under 1900-talet. Med 
utgångspunkt i platserna 
ställs tankeväckande frågor 
och jämförande blickar görs 
mot övriga världen.

JONAS ANDERSSON

Copenhagen Business Hotel ★★★★

Det är en alldeles speciell stämning i 
danskarnas huvudstad när julen när-
mar sig. Strøget pyntas med juldeko-
rationer och Tivoli öppnar dörrarna till 
sin sagolika julmarknad. Ni kommer 
att bo mitt i händelsernas centrum i 
läckra hotellägenheter på det split-
ternya Copenhagen Business Hotel i 
hjärtat av Köpenhamn. Hotellet ligger 
endast 10 minuters gångväg från t.ex 
Tivolis huvudingång, Rådhusplatsen 
och de julpyntade skyltfönstren på 
Strøget. I de nya designinredda lägen-
heterna kan ni koppla av efter en 
intensiv shoppingdag och lämna alla 
nyinköpta julklappar på hotellet innan 
ni kastar er ut i denna kulturhuv-
udstad där kanske en teater lockar 
eller en kopp varm glögg i gemytliga 
Nyhavn. Några dagar i Köpenhamn 
på denna tid av året – och julstäm-
ningen är på allvar säkrad.

Ankomstdatum:
Valfri ankomst fram till 21.12.2007.

Pris per pers. i hotellägenhet

1.399:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i centrum

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

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

Julhandla i Köpenhamn

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:-.

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

förälders säng.
Max. 2 barn 6–14 år 899:- i 

förälders rum.

Hotel Christinenhof ★★★

Ett litet paradis av 2000 glit-
trande sjöar gränsande till den långa 
Östersjökusten, det är Mecklenburg-
Vorpommerns landskapliga prakt. 
Lägg härtill de gamla slotten och 
historiska monument samlade från 
hansastädernas storhetstid och man 
får essensen av nordtysk semester 
när den är som allra mest upplevel-
sesrik. Hotel Christinenhof ligger i 
utkanten av den lilla medeltidsstaden 
Gadebusch ca. 9 mil från Rostock. 
Här bor man perfekt i förhållande till 
några av Nordtysklands största attrak-
tioner: De präktiga hansastäderna 
Lübeck och Wismar vid Östersjökusten 
samt törnrosaslottet i Schwerin ligger 
alla runt omkring Gadebusch inom en 
halvtimmes bilresa. 

Ankomstdatum:
Ankomst torsdagar och söndagar 
i perioden 27.1.-19.4. och 27.4.-
22.6.2008 samt 26.6.-12.10.2008 
och 19.10-18.12.2008.

Ståtliga städer i Nordtyskland

Enkelrum kr. 1.249:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-. 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé

Enkelrum kr. 2.149:-.
Extranatt med frukostbuffé kr. 549:-.
Extranatt barn 6-14 år kr. 449:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45,-.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

GALEN
I RESOR?
Ge bort ett 
presentkort

Ring 
020 79 33 84

Pris per pers. i dubbelrum

1.149:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Güstow-Gadebusch

Hotel Christinenhof

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–3 år gratis i 

förälders säng.
Max 1 barn 4-8 år gratis i 

förälders rum.
Max. 1 barn 9–14 år ½ pris i 

förälders rum.
Max 1 extrabädd totalt.Måndag: Köttgryta med ris

Tisdag: Stekt fl äsk med bönor eller löksås, kokt potatis
Onsdag: Pasta med köttfärssås
Torsdag: Ärtsoppa med pannkakor, sylt & grädde
Fredag: Hemmalagad pytt i panna med ägg och rödbetor
Sallad, bröd, smör, dryck, kaffe & kaka ingår i dagens & buffén

– Alltid klassisk svensk husmanskost
Dagens

frukostbuffé
Både varmt & kallt

65:-
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Välkomna!Välkomna!
Mikaela med personal

JulbufféJulbuffé
Köttbullar • Prinskorv • Jansons frestelse  

Kokt potatis • skinka • Rödbetssallad 
 Räksallad • Sill • Ägghalvor • Rödkål 

 Lax • Leverpastej • Ostar • Omelett • Ris 
ala malta • Knäck • Pepparkakor • Inlagd 

gurka • Bröd • 1 julmust 65:-65:-
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Julmarknad
på Vikaryd

Lördag och söndag
8-9 december kl 10-15

Tag med hela familjen på en trevlig utflykt!!!

• Lördag 14.00: Alingsås lucia på besök
• Allt för julbordet, korvar, pastej,
   kalkon m.m.
• Rökta läckerheter
• Hantverk och konst
• Kaffeservering
   och korvgrillning

Vägbeskrivning: Väg 190 mot Gråbo från Sollebrunn. Vid 
Brobackamotet höger Alingsås.

Efter 2 km se skyltar Vikaryds Köttbod.

Susanne och Peter Dickson
0322-710 40 • 0709-30 26 75

Hjärtligt 
välkomna!

Kulturhuset i Surte 
fylldes till bredden

Ny utställning invigd på Lödöse Museum

Fishermans Band från Göteborgs skärgård svarade för bejublad musikunderhållning när 
Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförening bjöd in sina medlemmar till höstavslutning i tis-
dags kväll.

– Fishermans Band stod för underhållningen

Nöje


