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First Hotel Witt   
Kalmar är en av de städer som många 
känner till på grund av dess historiska 
betydelse men som överraskar med en 
personlig bekantskap: Atmosfären i de 
kullerstensbelagda medeltidskvarteren 
och det imponerande Kalmar Slott får 
motspel av en synnerligen livlig café- 
och restaurangkultur i centrum, där 
kvarteret vid hamnen och det stora tor-
get vid domkyrkan är några av de mest 
upplagda attraktionerna. Det moderna 
First Hotel Witt är beläget i detta kvarter 
och bjuder på förstklassigt boende med 
egen swimmingpool – härifrån har ni 
möjlighet för en upptäcktsresa genom 
den gamla hansastadens nutidscharm. 
Strax utanför Kalmar finner man den 6 
km långa bron till Öland. 

Ankomst: 
Fredagar fram till 9.12.2008 
samt i perioden 2.1-19.6 
og 21.8-11.12.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

899:-
• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

Kör-själv-resor med

Weekend till Kalmar och Öland

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:-.

Berlin och Potsdam

Enkelrum kr. 1.499:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/per barn kr. 45:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 2 rätters middag

Pris per pers. i dubbelrum

1.149:-
4 dagars semester på hotell precis 

utanför Berlin

Hotel Zur Scharfen Kurve
Hotel Zur Scharfen Kurve är ett 
trevligt och prisvärt alternativ till 
alla upplevelser i och runt omkring 
Tysklands huvudstad. Det lilla hotel-
let i byn Velten 22 km nordväst från 
Berlin kan lätt nås från t.ex. Rostock 
på bra vägar och här har man en 
komfortabel bas i byns oas med sjö, 
skog och en liten hamn i det vackra 
landskapet som kallas Ruppiner 
Land. Här har det bildats en labyrint 
av sjö, å och flod på en 200 mil lång 
vattenväg. Barockslotten Rheinsberg 
och Oranienburg är också utmärkta 
utflyktsmål. När suset från metropo-
len kallar, kan det varmt rekommen-
deras att åka till Berlin eller Potsdam 
på en tur – det går bussar strax 
utanför hotellet där man kan välja att 
åka hela vägen till Berlin eller byta 
till tåg i grannstaden Henningsdorf 
(7 km). härlig romantik från gamla 
dagars Tyskland.

Ankomst:
Valfri ankomst fram till 14.12.2008.
och i perioden 15.1.-17.12.2009.

3 dagars semester på hotell 
i Kalmar centrum

Hotel Temperance

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-12 år ½ pris 

i förälders rum.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders rum.

Möjlighet för extradygn 
kr. 349:- Ring och hör 

närmare.

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

Enkelrum kr. 1.499:-. 
Vuxna i extrasäng kr. 749:-. 
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 45:-/Per barn kr. 35:-.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Hotel Zur Scharfen Kurve

JULKLAPPSIDÉ
Överraska

med upplevelser 
– ge bort ett 

resepresentkort!

ALAFORS. I sam-
band med Ahlafors IF:
s julmarknad på Furu-
lundsparken den 6 
december vet vi vem 
som blir Ale Lucia 
2008.

Förberedelserna 
pågår för fullt och luci-
akandidaterna håller 
som bäst på att repe-
tera sina sånger.

– Det har skett en 
utveckling av arrang-
emanget och förutom 
de traditionella fram-
trädandena kommer vi 
i år att ha två konser-
ter, i Surte kyrka och 
Starrkärr kyrka, säger 
lussemamma Gunilla 
Johansson.

Ale Lucia är en stolt och anrik 
tradition som Ahlafors IF till-
sammans med lokaltidningen 
korar för 56:e året i rad.

– Tidigare år har krönings-
ceremonin ägt rum i Med-
borgarhuset, men i fjol flyt-
tade arrangemanget till Fu-
rulundsparken. Det blev en 
succé med mycket folk och en 
fin inramning, säger Gunilla 
Johansson.

Tillsammans med Maj-Lis 
Carlsson sköter Gunilla Jo-
hansson allt praktiskt arbete 
som krävs för att luciatradi-
tionen ska kunna hållas vid liv. 
Första träffen med kandidater-
na skedde redan i mitten av ok-
tober och den första övningen 
veckan därpå.

– Sångträningen sköts av 
Johanna Forsberg vilket vi 
är väldigt tacksamma för. Hon 
gör ett fantastiskt jobb, säger 
Gunilla.

Två nya gitarrister har knu-
tits upp av luciakommittén. 
Det är Tommy Kindmark och 
Jerry Jakobsson som kommer 
att finnas med och ackompan-
jera. Utöver det berikas luci-
atruppens framträdande med 
en kör, bestående av Johanna 
Hector, Stina Johansson och 
Sofia Näverbrant.

– Det kommer att bli pam-
pigt, lovar Gunilla.

Ett par framträdanden är 
inbokade redan innan krö-
ningsdagen den 6 decem-
ber. Därefter duggar arrang-
emangen tätt. Älvängens jul-
marknad, nämnda kyrkkon-
serter, Ale Torg och Nordstan 

är platser som ska besökas.
– Vi håller också på att se 

över möjligheterna om att få 
komma till Scandinavium i 
samband med en Frölunda-

match och Ale Arena när Ale-
Surte spelar bandy, avslutar Jo-
hanna Forsberg.

JONAS ANDERSSON

Fler uppdrag än tidigare väntar luciatruppen
– Och förberedelserna är i full gång

För 56:e året i rad ska Ale kommuns ljusdrottning koras. Luciakandidaterna är från vän-
ster: Johanna Wik, Andrea Lindgren, Anna Rotstrand, Amanda Bankel, Alexandra Tyllström, 
Amanda Eidenby och Linnéa Johansson 

Tommy Kindmark och Jerry Jakobsson är nya gitarrister 
som ska följa med luciatruppen på deras olika framträdan-
den.

Lussemammorna Gunilla Johansson och Maj-Lis Carlsson 
tillsammans med sångledare Johanna Forsberg och körsång-
arna Johanna Hector, Stina Johansson och Sofia Näver-
brant.

Lördagen den 29 novem-
ber är det återigen dags för 
Repslagarmuseets årliga 
julmarknad. Dagen invigs 
med att hemvärnsföreningen 
skjuter invigningssalut. Sedan 
slår portarna upp för en jul-
marknad som i år är större 
än någonsin. Ett 30-tal hant-
verkare finns på plats för att 
sälja sina produkter, alltifrån 
livsmedel, juldekorationer 
svarvade träsaker och mycket 
mera.

I år medverkar dessut-
om flera butiker från Älväng-
en Ica, Jysk, Blåtunga, 
Älvängens Skor, Axums samt 
Smyckeriet från Lerum med 
massor med erbjudande och 
fynd. Har du problem med 
att hitta julklappen du be-
höver så hittar du den säkert 

här.
Det går också bra att bara 

koppla av med lite glögg, ad-
ventskaffe med dopp eller för 
den lite mer hungrige en god 
grillad korv i tunnbröd eller 
vanligt korvbröd,

När kroppen har fått sitt 
kan man njuta av underhåll-
ning från Larmets blåsorkes-
ter och Starrkärrs flickkör 
samt julsånger av Leif Su-
nesson. Det finns goda vin-
schanser i julklappslotteriet 
med vinster från alla hantver-
kare och butiker. 

För barnen finns det både 
julpyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en 
stund i sagohörnan och lyssna 
på, när någon från Ale tea-
terförening berättar en saga. 
Naturligtvis dyker tomten 

upp.
Den som 

ännu inte har 
haft möjlig-
het att se ut-
ställning-
en ”Green 
Woodwor-
king – att 
tälja i färskt 
trä” finns 
det ytterliga-
re ett tillfäl-
le nu. Anders 
Lindberg 
kommer 
också själv 
medverka 
och visa hur 
det går till 
att göra dessa 
underbara fö-
remål som 
visas i utställ-
ningen. ���

Julmarknad på Repslagarmuseet

Musikföreningen Heja Hårdrock 

Medlemsmöte
Onsdag 26 november 

kl. 18.30, Ale gymnasium

Eaglestrike spelar! 
Välkomna!

Vill du bli medlem? 
Kom till mötet så ordnar vi det. 

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Fuerteventura - Hotel Jandía Playa +
Förstklassigt kvalitetshotell med omfattande all inclusive & härligt pool-
område (bl.a. uppvärmd pool) nära sandstranden på Jandíahalvön.

1 + 8 dec  - 1 v5795:- 2 v6995:-
Gäller del i dubbelrum med all inclusive.
Enkelrumstillägg 0:-


