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   Tyg &   Syateljé

Semestern är slut! 
Nu öppnar jag igen.

Erbjudanden 50% 

på allt som är rödmärkt
----

Allt lintyg 20% rabatt

Kilanda
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag 1 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 9.30

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, Underhållning av 
”Fyrklövern”, ”Slussdraget” och ”Snedfall” m.m. 

Flera serveringar.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde: 20:- 
alla över 16 år

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kyrkan: Visning 12.00. Konsert 13.00. 
Bach-festival - med kantor Magnus Wassenius

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 
konstnärer, Röda Korset Second Hand, smide.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, Fårvallning, ”Skyttesimulator”, 
Miljöinformation, blommor m.m.

Van der valk Resort Linstow
Tillhör man dem som bara älskar 
aktiviteter så är Van Der Valk Resort 
Linstow stället för dig. Detta semes-
tercenter ligger mitt i det sköna 
naturområdet Mecklenburgische 
Schweiz med sina 1000 sjöar. Här 
finns kulturella attraktioner såsom 
törnrosaslottet i Schwerin och den 
tyska östersjökusten med sina 
pärlor ligger bara en halvtimmes 
bilresa iväg. 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst i perioden fram till 13.7 
samt 2.9.-17.12.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

1.449:-• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x kvällsbuffé 

med fritt val i diverse 
temarestauranger

• 1 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstcocktail 

vid ankomst
• Fri entré till tropiskt badland

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

Semesterparadiset i Nordtyskland

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:-.

Sommar i Sveriges trädgård

Enkelrum kr. 3.199:-.
Vuxna i extrasäng kr. 1.999:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 115:-/pr. barn kr. 65:-.
Inkluderar endast slutstädning.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 2-rätters middag/buffé

Enkelrum kr. 1.899:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.
Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

2.449:-
6 dagars semester 
på 3-stjärnigt hotell i Olofström

Hotel Zum Guten Onkel

First Hotel Olofström 
Stora naturupplevelser, ren som-
maridyll och 3-stjärnig hotellkomfort: 
En sommar i Olofström kan vara en 
fullträff om man vill uppleva en kom-
fortabel semester i naturens tecken. 
Orten ligger i landets sydligaste vild-
mark precis vid gränsen mellan Skåne 
och Blekinge. Området som omger 
Olofström är Halens Naturreservat 
och präglas av kristallklara sjöar, 
forsande åar och stora skogsarealer. 
Orten är därför ett dragplåster för 
turister som vill uppleva kanot- och 
kajakturer på de naturliga förbin-
delserna mellan sjöarna Halen, 
Raslången, Filkesjön och Immeln. 
Hela familjen kan vara med när man 
paddlar rakt in i hjärtat av den sven-
ska naturen när den är som vackrast. 
Det 3- stjärniga First Hotel Olofström 
ligger i anslutning till ortens park och 
utgör den perfekta utgångspunkten 
för en upptäcktsresa i Blekinge.

Ankomstdatum:
Jun: 16. 21. 26.
Jul: 1. 6. 11. 16. 21. 26. 31.
Aug: 5. 10. 15. 20. 25.

4 dagar på stort semestercenter 
6 mil syd om Rostock

Sporthotel Mölltal

First Hotel Olofström

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Hotel Ulmenhof

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-3 år gratis

 i förälders säng eller 

max. 2 barn 0-4 år kr. 399:- 

i eget rum. Max. 2 barn 

4-12 år kr. 749:- per barn 

i eget rum.Van der valk Resort Linstow

1-årig    Frisörutbildning

Nordiska 

Frisörinstitutet

Frisörskola sedan 1938
www.nfi.cc    Tel. 063-513838

Bild från Wella trendvision 2008

Nöje

ÄLVÄNGEN. På initiativ 
av elevrådet arrangera-
des Melodifestivalen för 
allra första gången på 
Älvängenskolan.  

Tio bidrag visade upp 
sig för publiken i den 
fullsatta gymnastiksa-
len.

Segrade gjorde en 
grabbtrio bestående av 
Josef Loman, Pontus 
Dahlberg och Simon 
Axelsson som gjorde 
ett explosivt framträ-
dande med låten ”Line 
of Fire”.

Det var i december som elev-
rådet kom med förslaget att 
arrangera en melodifestival 
på skolan. Det blev ett uni-
sont ja från såväl barn som 
personal och förberedelserna 
kunde därför ta fart i början 
av vårterminen. Uttagningar 
skedde sedan spårvis (A, B och 
C), från förskoleklass upp till 
årskurs 2.

I onsdags var det så dags 
för den stora finalen i gym-

nastikhallen. Tio bidrag 
hade nominerats och kvali-
tén var genomgående hög. 

Imponerande var ett uttryck 
som jurymedlemmarna, Ca-
milla och Magnus, fick an-
vända upprepade gånger.
– Ibland räckte knappt su-

perlativen till. Alla artister 
gjorde bra ifrån sig och ska 
hedras för sina framträdan-
den, säger Magnus Petters-
son.

När publiken hade fått ta 
del av de tio finallåtarna blev 
det för eleverna att återvända 
till sina respektive klassrum. 
Det var där som röstnings-
processen ägde rum. Varje 
elev fick avlägga en röst, dock 
inte på någon av sina klass-
kamraters bidrag.

Efter en 40 minuter lång 
paus blev det återsamling i 
gymnastiksalen. Melodifesti-
valens utmärkta konferenci-
er, Therese Bergman, fick 
det hedervärda uppdraget att 
sprätta det guldglimmande 
kuverten med dagens vinna-

re. Det stora jublet bröt ut när 
det förkunnades att ”Line of 
Fire” fått flest röster.

– Vi blev jätteglada. Det 
kändes som om en klump 
släppte i magen, säger Josef 
Loman.

– Vi visste att det var många 
i publiken som gillade vår låt, 
men det fanns så många duk-
tiga bidrag att vi inte vågade 
tro att just vi skulle vinna, för-
klarar sångaren Pontus Dahl-
berg.

Hur firar ni det här?
– Det blir till att äta upp 

guldnougaten vi fick. Något 

annat firande blir det nog inte, 
avslutar Pontus Dahlberg.

Storslagen melodifestival på Älvängenskolan
– ”Line of Fire” fick flest röster och segrade

PÅ ÄLVÄNGENSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Glada vinnare! Josef Loman, Pontus Dahlberg och Simon Ax-
elsson tog hem segern i Älvängenskolans första melodifesti-
val. Grabbarna förärades med medalj och blommor.

Nådde inte hela vägen fram, 
men svarade ändå för ett be-
jublat framträdande. Ronja 
Henriksson, Maja Henriksson 
och Ida Slettvold framför-
de Linda Bengtzings låt ”Hur 
Svårt Kan Det Va?”

Therese Bergman agerade 
konferencier på Älvängen-
skolans melodifestival.

Jurymedlemmarna Magnus 
och Camilla imponerades 
över finalbidragen. 


