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tältturné våren 2009
JOE LABERO

Expect the unexpected

nöjet konsert och krall entertainment presenterar:

Köp främre parkett och få

DVD:n Laberos ”Best Of” 

VÄNERSBORG FRE. 5 JUNI
NYA ARENAN / GYMNASIEPLAN

Biljetter: Från 275:- 
www.ticnet.se, Ticnet 077-170 70 70,

ATG- och Ticnetombud samt på Folkets Hus, Trollhättan 
Mer info: www.nojet.se  www.labero.com

”Joe Labero i ett tält
imponerar och överraskar”

Expressen

”Laberos nya show
är magi i världsklass”
Smålandsposten

Hotel Alte Post ★★★★

Gasteinerdalen i de österrikiska Alperna 
erbjuder ett pärlband av celebra kuror-
ter som uppstått runt de hälsobringande 
termalkällor. Mitt i dalen omringat av 
höga bergstoppar ligger Bad Hofgastein 
som har dalens största kurbadland med 
utom- och inomhus bassänger fyllda 
med vatten från byns källor. På kyrk-
torget några hundra meter bort ligger 
det 4-stjärniga Hotel Alte Post som 
följer upp kurtraditionerna på bästa 
vis och bjuder er välkomna till en öst-
errikisk sommaridyll lika blomstrande 
som hotellets fasad – men också med 
den extra lyx som man kan förvänta 
av ett 4-stjärnigt spahotell i gästfrihe-
tens hemland. Hela familjen önskas 
välkomna och för barnen finns det 
särskilda barnaktiviteter och barnme-
nyer. Bergstopparna runt byn lockar 
med vandringsturer på blomstrande 
sluttningar i kristallklar alpluft men kan 
även nås med byns linbana. 

Ankomst:
Lördagar i perioden 30.5.-22.8.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

3.749:-
Post Therme

för barn

Kör-själv-resor med

Sommarlyx i Salzburgerland

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.

Büsum – lata dagar vid havet

Enkelrum kr. 1.899:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 1.399:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 85:-/per barn kr. 45:-.

restaurang Moin Moin

rummet vid ankomst

Wattforum i Tönning

Pris per pers. i dubbelrum

 1.649:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Schleswig-Holstein

Hotel Hafen Büsum ★★★

Bara 10 mil från den danska grän-
sen hittar man den charmerande 
gamla fiskebyn Büsum, där ni 
kan njuta av några avkopplande 
semesterdagar. På det 3-stjärnigt 
Hotel Hafen Büsum är det bara 
att sparka av skorna och luta sig 
tillbaka i stämningsfulla omgiv-
ningar. Hotellet ligger mitt i staden 
och endast 800 m från stranden, 
där Vesterhavets ombytliga väsen 
utgör en imponerande kuliss. Här 
finns det möjligheter för många 
avkopplande promenader längs 
stranden eller spännande utflykter 
i området. Ni kan t.ex utnyttja er av 

man får en inblick i livet under 
havet och möter dess inneboende. 
Stormflodsmuseet Blanker Hans är 
definitivt värt ett besök, och är det 
bad som lockar är det byns badland 
Piraten Meer och wellnescentret 
Vitamaris som gäller. 

Valfri ankomst fram till 31.3.2009.

8 dagars semester på 4-stjärnigt 
spahotell i Bad Hofgastein

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. 4.199:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 3.449:-.
Avbeställningsskydd:

Hotel Alte Post

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-2 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 3-9 år gratis 

i förälders rum.
Max. 2 barn 10-12 år ½ pris 

i förälders rum.

Hotel Hafen Büsum

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Förra söndagen var det 
en stor samling i Guntorps 
Missionskyrka . I samarbete 
mellan Vuxenskolan och 
Missionskyrkan fick vi då 
besök av naturfotografen 
Tore Hagman, Vårgårda. 
Inför en fullsatt kyrka, cirka 
90 personer, gav han en 
visning som berörde alla 
mycket starkt. Tores för-
måga att fånga de små hän-
delserna i det stora skeendet 
imponerade.

Hans sätt, att med kame-
ran följa årstiderna, dess 
skiftningar, människor ute i 
bygderna och dess levnadsö-
den, samt dessutom på ett 
inspirerat sätt berätta till 
bilderna, gjorde framställ-
ningen mycket intressant.

Visningen som hade rub-
riken ”Tiden Viskar” visade 
på hur stora förändringar 
det har skett och nu sker 
på landsbygden. Hur man 

för bara några årtionden 
sedan levde och verkade, 
samt tog till vara på allt vad 
jorden gav, till nu, när stora 
odlingsmarker ligger över-
givna. Frågan kommer: Vad 
lämnar vi över till våra barn? 
Många tankar väcktes, vi får 
själva ge svaret.

Tore har ju även rest en 
hel del och började vis-
ningen med bilder på indi-
aners liv och förhållande i 
Costa Rica.

Sången ”O store Gud 
när jag din värld beskådar” 
avslutade visningen.

Pastor AnneMarie Sven-
ninghed tog oss med i 
aftonbönen med tankar om 
Gud som skaparen och män-
niskan som hans avbild. Vid 
serveringen efteråt blev det 
livfulla samtal och vi skildes 
åt med en stor behållning av 
kvällen.

G H

Fantastisk bildvisning 
som berörde

I Guntorp Missionskyrka bjöd naturfotografen Tore Hagman 
på en intressant bildvisning.

www.alekuriren.se

ÅRSMÖTE
ALE

DEMENSFÖRENING
Måndag 2 februari kl 19.00

Församlingshemmet Skepplanda

Välkomna!

G Ö T E B O R G  H O R S E  S H O W  •  1 9 - 2 2  F E B R U A R I  2 0 0 9

HÄSTFEST I FEBRUARI!

Boka biljett på Got Event  Biljett 031-811020

Världscuptävlingar i hoppning, dressyr 
och fi nal i fyrspann. 
Läs mer på goteborghorseshow.com

Vi ses i februari!

Bilda dig en uppfattning!

Sydvästra Götaland

Du hittar våra studieprogram 
på www.svg.abf.se

Ring 0303-161 55

Studiecirklar i följande kommuner:
Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Ale,

Mölndal, Partille, Lerum, Öckerö


