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Pension Hagleitner ★★★

Saalbach-Hinterglemm är en klassi-
ker bland semesterdestinationerna i 
Salzburgerland. De två alpbyarna ligger 
sida vid sida i dalen Glemmtal omgivna 
av alptoppar och blomstrande ängar och 
representerar de österrikiska traditionerna 
och den speciella ”gemütlichkeit” som 
har gjort alplandet så älskat. När man 
kommer till Pension Hagleitner längs den 
snirkliga bergs vägen mellan Saalbach och 
Hinterglemm blir man mött av en renodlad 
alpidyll och en värdsfamilj som verkligen 
sätter gästen i fokus. Hotellets färgrika 
blomster lådor, utskärningar och originella 
detaljer skapar en fantastisk ram för din 
semester. Att destinationen är populär kan 
man se på alla trevliga restauranger och 
aktivitetserbjudande som finns i närheten. 
Saalbach har t.ex ett stort utomhusbadland 
500 m bort. Bergsbanorna kör i pendelfart 
och de soluppvärmda badsjöarna präglar 
landskapet.

Ankomst: Lördagar i perioden 
13.6.-29.8.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

2.099:-
• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé

Kör-själv-resor med

 Österrikes traditioner

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 be talande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

 Tysk trivsel i sjöparadis

Enkelrum kr. 1.499:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-.

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

Pris per pers. i dubbelrum

1.499:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell vid Plön See i Dersau

Zur Mühle Am See ★★★

Det stora backlandskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz ligger som en 
liten pärla mellan Östersjökustens 
lugna stränder och det brusande 
havet vid Nordsjön. Vid den största 
av sjöarna, Plön See hittar man den 
lilla byn Dersau, där Hotel Zur Mühle 
Am See ligger idylliskt placerat precis 
nere vid sjöns blå vågor. Med egen 
strand och båtbrygga är hotellet en 
perfekt bas för avslappning och här-
liga upplevelser i vackra naturomgiv-
ningar. Precis nedanför hotellet kan 
man hitta vandring- och cykelstigar 
som fortsätter med sjöpromenaden 
hela vägen runt om sjön.

Ankomstdatum:
Nov: 3. 6. 10. 13. 17. 20. 24. 27.
Dec: 1. 4. 8. 11. 15. 18.
Jan: 5. 8. 12. 15. 19. 22. 25. 29.
Feb: 2. 5. 9. 12. 16. 19. 23. 26.
Mar: 2. 5. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30.
Apr: 2. 5. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28.
Maj: 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 29.
Jun: 1. 4. 10. 26. 29.
Jul: 5. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29.

8 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Saalbach-Hinterglemm

Hotel Temperance

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 4-9 år gratis 

i förälders rum. 
Max. 2. barn 10-13 år ½ pris 

i förälders rum.
Max. 2 extrabäddar totalt 

per rum.

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

Enkelrum kr. 2.599:-. 
Vuxna i extrasäng kr. 1.799:-. 
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 115:-/Per barn kr. 65:-.

Sista chansen – beställ nu!

TÄVLING
Vinn drömresan på www.happydays.nu

Zur Mühle Am See

Inte lika dyrt som en Ferrari

Bordsbeställning 0303-109 70
Torget 2, Kungälv • www.farshatt.se

Fira far med förrätt, varmrätt,
hemlagad dessertbuffé och kaffe

  3 rätter 320:-
Två sittningar, kl. 13.00 och 16.00

NÖDINGE. Det var 
glädje och dans när 
Kyrkbyskolan firade 
FN-dagen.

I centrum för upp-
märksamheten stod 
eleverna i förberedelse-
klasserna.

Det blev ett fartfyllt 
framträdande med en 
härlig blandning av 
olika kulturer.

FN-dagen firades på tradi-
tionsenligt vis i Kyrkbysko-
lan. Samtliga elever från de 
båda förberedelseklasserna 
stod på scenen och deltagarna 
gjorde ett starkt och hjärtligt 
intryck på den samlade åskå-
darmassan.

Av de 21 elever som är in-
skrivna i föreberedelseklas-
serna finns ett 10-tal olika 
nationaliteter representera-
de. Fem av dessa fick vi stifta 
närmare bekantskap med i 
fredags. En berättelse om den 
svenska kulturen fick inleda 
programmet som sedan följ-
des av skildringar från pales-

tinsk, filippinsk, irakisk och 
polsk kultur. Publiken bjöds 
även på medryckande dans-
uppträdanden.

– Vi vill visa att det inte är 
någon skillnad på oss män-
niskor även om vi kommer 
från olika länder. Det gäller 
att respektera varandras kul-
turer, säger Chnar Shwan, 
lärare på föreberedelseklas-
sen sedan tio år tillbaka.

– Jag är själv från Kur-
distan, men kom till Sverige 
1988. Jag bor i Bohus och ar-
betar här i Nödinge. Jag trivs 
jättebra på min arbetsplats. 
Förut var det svårare att fasa 
in förberedelseklassens elever 
i de ordinarie klasserna, men 
nu har vi rutiner som fung-
erar utmärkt, säger Chnar 
Shwan.

– Integrationen på våra två 
skolor, Nödingeskolan och 
Kyrkbyskolan, blir bättre och 
bättre. Vi jobbar med en fem-
stegsplanering för våra elever. 
När den sociala biten fung-
erar, börjar ungdomarna att 
vara med i idrott och därefter 

musik och slöjd. Målet är att 
eleverna i det femte steget ska 
vara med i den ordinarie un-
dervisning fullt ut. Noterbart 
är också att varje elev följer 
ett individuellt schema, säger 
Chnar Shwan.

På FN-dagen fick hon se 
sina elever släppa loss ordent-

ligt och varje deltagare gav 
verkligen järnet på scenen.

– FN har spelat en viktig 
roll för dessa elever och då 
känns det rätt att just den 
här gruppen av ungdomar får 
spela huvudrollen denna dag, 
säger Chnar Shwan.

JONAS ANDERSSON

När FN-dagen firades på Kyrkbyskolan bjöds publiken på pa-
lestinsk dans av Ahmed.

FN-dagen firades på Kyrkbyskolan

STARRKÄRR. På Präst-
alunds hembygdsgård 
arrangerades förra 
helgen Hasseldagar i 
samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan.

Nestor John Jonsson 
från Skövde ledde det 
praktiska arbetet.

Tanken är att detta 
ska bli en årligen åter-
kommande tradition.

Slöjdhandledare Eva Thorén 
har länge talat sig varm för den 
fina hasselskogen som finns 
intill hembygdsgården Präst-
alund. Markområdet där has-
seln växer ägs av kyrkan, men 
vid ett möte med represen-
tanter från kyrkan, Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening 
och hemslöjdskonsulenten 
gavs klartecken att ta av has-
seln till slöjd i området.

Till Hasseldagarna hade 
hemslöjdskonsulenter från 
Västra Götalandsregionen 
bjudits in samt en del andra 

duktiga slöjdare från närom-
rådet. Det blev ett fruktbart 
möte omkring hasselns olika 
utvecklingsmöjligheter.

Aktiviteten var stor i da-
garna två och produkterna 
som tillverkades var skiftade 
karaktär, från små korgar till 
stolar.

Redan nu har man bestämt 
att Hasselns dag 2009 ska in-
finna sig lördagen den 22 au-
gusti. 

JONAS ANDERSSON

Hasseldagar på Prästalunds hembygdsgård

Slöjdhandledare Eva Thorén hade tagit initiativ till Hasselda-
garna.               Foto: Inga-Britt Karlbom

GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse

och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205

HELG- &
VIP PAKET
med heta saltbad

Räksmörgås (end. lör & VIP),
vin till rummet, badrock,

snacksbuffé, tre–femrätters-
supé och heta saltbad, logi

samt stor pensionatsfrukost.

Tel 0304-209 25 vx
På Orust vid strandkanten

1 timma från Gbg

www.nosundsvardshus.se

Kallelse till 
medlemsmöte

söndag 16 nov kl 14.00 
på repslagarmuseet

FÖRENINGEN BEVARA REPSLAGARBANAN
Repslagarmuseet 0303-74 99 10

www.repslagarbanan.se

Program
• Vi berättar vad föreningen åstadkommit under året och kommande 
 aktiviteter.

• Museets verksamhet och våra visioner om att starta ett ”50-talsmuseum”

• Tillverkningen av tågvirke till Ostindiefararen som eventuellt seglar till 
 Kina för att delta i Värdsutställningen 2010 och om vårt deltagande.

• Utåtriktade verksamheter som båtmässan, turmässan, kulturkalaset etc.

• Övriga frågor

Mötet sker under trivsamma former. Musikunderhållning och kaffe 
med dopp. Hemlig gästföreläsare.


