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Hotel Morgensonne ★★★

Endast 1 ½ timme söder om den dans-
ka gränsen ligger den charmerande 
och genuina fiskarbyn Büsum helt 
ute vid Vesterhavet. Nationalparken 
Wattenmeer och Vesterhavets evigt 
skiftande ansikte utgör fantastiska 
kulisser för detta område. Antingen 
om ni känner för långa promenader 
vid vattnet eller goda upplevelser så 
har ni en perfekt utgångspunkt på det 
stämningsfulla Hotel Morgensonne 
för att fira några trevliga semester-
dagar. Ni kan t.ex. bege er ut på 
vandringar, cykel- eller ridturer i 
naturskyddsområdet Katinger Watt 
(27 km) som Vadehavet har skapat 
på Eiderstedthalvön (hästuthyrning i 
Katinger Watt). Men ni bör heller inte 
missa ett besök i den idylliska kanal-
staden Friedrichstadt (48 km) eller den 
historiska staden Husum (53 km).

Valfri ankomst fram till 20.12.2008 
samt i perioden 4.1.-25.2.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

999:-
eller glühwein

restaurang Moin Moin

antingen Büsum badland 
eller stormflodsmuseum

(vintergolf)

Kör-själv-resor med

Semesterdagar i fiskarbyn

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:-.

På toppen av alplandet

Enkelrum kr. 4.949:-. Vuxen i extrasäng kr. 3.999:-. 

och kaka

kl. 18-20.00

Pris per pers. i dubbelrum

 3.999:-
8 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell vid Kaprun

Naturhotel Steiner ★★★

Vid foten av en av Österrikes högsta 
alptopp, Kitzsteinhorn, ligger det 

ca. 5 km från Kaprun. Det lilla hotel-

Här gör man allt för att gästerna ska 
känna sig välkomna. I den trevliga 
trädgården har man anlagt en liten 

är underhållning. Här finner man 
även ett utomhuskök där hotellets 
berömda grillkvällar löper av stapeln. 

-

meter upp i Alperna där den eviga 
snön på glaciären gör att ni kan ha 
snöbollskrig medan sommarsolen 
steker. Utflykterna kan även gå 
till imponerande Mooservallen och 
Krimmler vattenfall.

4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Büsum, Schleswig-Holstein

Ankomst:
Lördagar i perioden 9.5.-17.10.2009.

Hotel Temperance

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-2 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 3-11 år gratis 

i förälders rum.
Max. 2 barn 12-13 år ½ pris 

i förälders rum. 
Max. 2 extrabäddar totalt.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris i 

förälders rum.

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

Enkelrum kr. 1.149:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 899:-.

Per barn kr. 35:-.  

Naturhotel Steiner

Hotel Morgensonne

SURTE. Under en månad 
visar Karin Öberg upp ett 
axplock ur sin digra samling 
av textila verk på Surte bib-
liotek. Ett 15-tal produkter i 
läckra färger finns att beskå-
da i bibliotekslokalen.

– Jag har sytt ända sedan 
jag var liten. Efter att ha 

jobbat 38 år på Televerket var 
vi en grupp arbetskamrater 
som efter pensionen besluta-
de att starta en hobbygrupp 
för att sy tillsammans. Det 
har blivit lapptäcken, tavlor, 
kuddar, förkläden, väskor och 
en hel del annat under årens 
lopp, säger Karin Öberg till 

Alekuriren.
Karin, som bor i Surte, 

gör sin första utställning nå-
gonsin.

– Det är Doris Hellman, 
ordförande i Surte-Bohus 
Biblioteks- och kulturfören-
ing, som ligger bakom detta. 
Jag har aldrig tänkt tanken på 

att ställa ut tidigare. Jag måste 
dock säga att det blev riktigt 
bra, avslutar Karin Öberg.

Karin Öberg visar textil på Surte bibliotek

Textil konst av Karin Öberg visas just nu på Surte bibliotek.

NÖDINGE. Tisdagen den 
18 november bjuds det 
på körsång i Ale gym-
nasium.

Det är Ale Musik-
skola som ansvarar för 
arrangemanget.

– Vi startade upp ett 
projekt i september 
som mynnat ut i den 
här föreställningen, 
säger körpedagog 
Helene Gustafsson.

Det har länge funnits en läng-
tan i Ale Musikskola om att 
kunna erbjuda körsång. Av 
den anledningen initierades 
ett projekt av Helene Gus-
tafsson och sångpedagog Eva 
Malmgren.

– Förhoppningen var att 
vinna nya förmågor. Nu blev 
det inte riktigt så utan istäl-
let är kören en sammansätt-
ning av 15-20 av musiksko-
lans egna sångelever, från 
årskurs 6 upp till gymnasiet, 

säger Helene Gustafsson.
Tisdagens föreställning, 

som hålls i Ale gymnasi-
ums teatersalong, innehål-
ler musik från olika filmer 
och musikaler, däribland 
Sound of Music, Chicago 
och Lejonkungen. Publiken 
kommer att få ta del av åtta 
olika nummer.

– Vi har övat körsång, solo-
sång, dans och drama en gång 
i veckan sedan den 9 septem-
ber. Det är relativt kort för-
beredelsetid, men förhopp-
ningsvis ska allt gå som pla-
nerat, säger Helene Gustafs-
son som poängterar att det är 
fri entré till föreställningen.

– Tanken är att fortsätta 
med liknande projekt i fram-
tiden. De som är intressera-
de är välkomna att ta kontakt 
med Ale Musikskola eller 
besöka oss någon tisdagsef-
termiddag när vi övar, avslu-
tar Helene Gustafsson.

JONAS ANDERSSON

Körsång i Ale gymnasium

Elin Rubensson är en av eleverna från Ale Musikskola som 
deltar i den körföreställning som arrangeras i gymnasiets te-
atersalong tisdagen den 18 november.

Arkivbild: Jonas Andersson

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar. E-post: folkets.hus@telia.com

Rallybrudar
Söndag 16/11 kl 18.00

Från 7 år. Entré 70:-
Eva Röse spelar 
veterinärassistenten
Ulla som tagit jobbet 
bara för chansen att 
få köra snabbt på 
värmlandsvägarna.
Marie Robertson 
spelar storbondens 
dotter Birgitta som 
drömmer om Paris 
men istället blir Ullas 
kartläsare. En annan 
stor roll i filmen 
– lokaltidningens 
redaktör Melin som 
spelar trummor i ett 
dansband på fritiden 
– görs av folkkäre Janne ”Loffe” Carlsson. 

Kommande
Söndag 23/11 kl 18.00 

High School Musical 3
Engelskt tal.

Söndag 30/11 kl 18.00
Quantum of Solace - nya Bond

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Lanzarote - Barceló Lanzarote
Topphotell med all inclusive och förnämligt rymlig juniorsvit intill det 
smakfullt inbjudande poolområdet. Rabatt upp till 2730:- (jmf ord.pris)

27/11 + 4/12 + 11/12 - 1 vecka 5995:-
Gäller del i juniorsvit från Landvetter med all inclusive.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


