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Van der valk Resort Linstow   
Tillhör man dem som bara älskar aktivi-
teter så är Van Der Valk Resort Linstow 
stället för dig. Detta semestercenter 
ligger mitt i det sköna naturområdet 
Mecklenburgische Schweiz med sina 
1000 sjöar. Här finns kulturella attrak-
tioner som törnrosaslottet i Schwerin 
och den tyska östersjökusten med 
sina pärlor ligger bara en halvtimmes 
bilresa iväg. Ni bor i ett dubbelrum i 
ett av gästhusen och har härmed även 
fri entré till flera av faciliteterna som 
ligger i området. Det tropiska badlandet 
och spacentret är en värld i sig själv 
precis som tennis, ridning och fiske 
snabbt kan fylla din dag. Efter dagens 
aktiviteter kan ni välja fritt mellan de 
goda kvällsbufféerna där italienska, 
asiatiska och argentinska specialiteter 
serveras. På vistelsens sista kväll är det 
dessutom uppdukat till en tre-rätters 
middag i hotellets á la carte restaurang 
och detta blir en stilfull avslutning på en 
upplevelserik semester.

Ankomst:
Valfri fram till 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

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:-.

Weekend i Stockholm

Möjlighet för extradygnkr. 349:-. Enkelrum kr. 1.899:-. Vuxen i extrasäng kr. 999:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-.

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

lördag kväll

Pris per pers. i dubbelrum

 1.299:-
3 dagars semester på
4-stjärnigt hotell i Stockholm

Scandic Ariadne 
En weekend i Stockholm är ett 
rafflande möte med kultur, natur 
och härlig storstadsstämning på ett 
bräde. Under en helg är Gamla Stans 
mysiga kvarter med det kungliga 
slottet och Djurgården med Gröna 
Lund och Skansen några av de 
många höjdpunkterna i denna mång-
faldiga stad. Men man ska även 
hinna med att gå på upptäcktsfärd i 
shoppingdistrikten, för i Stockholm 
finns ett utbud utan dess like. Med 
boende på Scandic Ariadne får man 
en kvalitetsupplevelse på ett 4-stjär-
nigt hotell där man kan koppla av i 
relaxavdelningen efter en intensiv 
dag i storstadsvimlet. Hotellet ligger 
i hamninloppet och inrett i maritim 
stil med utsikt över Stockholm och 
skärgården.

4 dagars semester på stort semes-
tercenter 6 mil syd om Rostock

Ankomst följande fredagar 2008:
Sep: 19.
Okt: 3. 10. 17. 24. 31.
Nov: 7. 14. 21. 28.
Dec: 5. 12. 19. 26.

Hotel Temperance

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 4-13 år gratis 

i förälders rum

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.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

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

Van der valk Resort Linstow

Scandic Ariadne

Cirkuskassan öppen speldagen 12-13 samt en timme före 
föreställningen. Biljetter kan även beställas på telefon 070-338 11 88.

Modern klimatanläggning gör tältet behagligt i alla väder. 

www.cirkusolympia.se

Helt nytt program!

Cirkuskassan öppen speldagen 12-13 samt en timme före 
föreställningen. Biljetter kan även beställas på telefon 070-338 11 88.

Modern klimatanläggning gör tältet behagligt i alla väder. 

www.cirkusolympia.se

Måndag 15/09 Nossebro 19.00

Tisdag 16/9 Lilla Edet 19.00

Onsdag 17/9 Surte  19.00

Torsdag 18/9 Kungälv 19.00

Fredag 19/9  Nol  19.00

Söndag 21/9 Kärra Rödbo 16.00

Välkomna!

Höstens utställningar på 
Glasbruksmuseet i Surte 
inleds av två kvinnor verk-
samma i Bohuslän. Erika 
Jölle från Ytterby visar ke-
ramik och Barbro Roos 
från Nösund textila verk. 
”Två långsamma material” 
har man valt att kalla utställ-
ningen, som invigs nu på 
torsdag i närvaro av konst-
närerna.

Erika Jölle är sedan 
länge bosatt i Ytterby, men 
kommer ursprungligen från 

Tyskland. Efter studier på 
Konstfack hamnade hon 
på västkusten och har fort-
satt att utveckla sitt arbete 
inom keramik och keramisk 
konst. Erika Jölle växlar sin 
tid mellan brukskeramik 
och att uttrycka sig i friare 
former i olika sorters lera. 
Hon är välkänd från tidiga-
re utställningar, bland annat 
i Kungälv och på Bohusläns 
Museum.

Även Barbro Roos har 
en diger lista av utställning-

ar såväl i Sverige som andra 
länder i Europa. Efter stu-
dier på HDK i Göteborg 
har hon under cirka 30 år 
arbetat som konstnär. 

– Det är naturen som in-
spirerar mig. Varpen spänns. 
Ull, lin eller plast arbe-
tas in och väven växer, säger 
Barbro Roos.

Konstnärerna berättar 
mer om sin konst i samband 
med torsdagens vernissa-
ge. De kommer tillbaka till 
Surte torsdagen den 18 sep-

tember för att själva visa sin 
utställning. Då finns möjlig-
het att prata mer med Erika 
och Barbro och få höra om 
vad som inspirerar dem i sitt 
arbete.

– Jag ser verkligen fram 
mot utställningen, Det 
är första gången vi ställer 
ut tillsammans och första 
gången någon av oss visar 
upp sig i Ale, avslutar Erika 
Jölle.

���

Två långsamma material visas på Glasbruksmuseet

SKEPPLANDA HEMVÄRNS- OCH KULTURFÖRENING 
MILITÄRHISTORISKT MUSEUM

Inbjudan till

Lördagen den 13 september kl 11 - 15MUSEETS DAG
Visning av museet och vagnparken

Försäljning av:
Kaffe, Kylda drycker, Krutburgare

Lotterier, Överraskningar

ÄLVÄNGEN

SKEPPLANDA

MOTELLET

ALINGSÅS

SKEPPLANDA HEMVÄRNS- 
OCH KULTURFÖRENING

ALING
SÅS

FORSVALLEN

Vadbacka övre 300

Här fi nns vi

E45

Regnet störde spelmansträffen
ALAFORS. Ahlafors IF:s 
ordförande, Thore 
Skånberg, hade äran 
att inviga Spelmans-
träffen i Furulundspar-
ken i solsken.

Lika ljust minne blev 
det inte från lördagen, 
då regnet öste ner.

– Vädrets makter var 
inte på vår sida, kon-
staterar Skånberg.

Spelmansträffen var en upp-
följning på succén från 2002. 
Sedan dess har mycket hänt, 
bland annat har parken brun-
nit och fick byggas upp på 
nytt våren 2005. Att det sedan 
tog ytterligare tre år innan 
parkgeneralen, Åke Johans-
son, initierade en ny spel-
mansträff har förklarats med 
bland annat bristen på parke-
ringsplatser. Nu är även den 
frågan löst och spelmännen 
anslöt glatt på fredagskväl-
len. Efter invigningstalet av 
Skånberg följde ett allspel där 
frivilliga spelmän slöt upp på 
scenen. Kända bohusländska 
visor fick publiken att svänga 
med. Lördagens tillström-
ning av såväl spelmän som 
publik begränsades då reg-

nets makter tog över tillställ-
ningen. Totalt räknades 180 
personer in i Furulundspar-
ken, fördelat på två dagar.

Fullt ös med spelmän på scen i Furulundsparken. Dragspel 
och gitarrer i mängder samt ett gott humör på samtliga 
läppar speglade spelmansträffen så länge det var väder...

180 besökare var en missräkning

AIF:s ordförande, Thore 
Skånberg, invigde spelmans-
träffen i Furulundsparken.

Åke Johansson, eldsjälen 
bakom spelmansträffen.

TEXT O BILDER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


