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Pris per person i dubbelrum

1.599:-

Kör-själv-resor med

Sommar i soliga Solna

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Schleswig-Holsteins mittpunkt

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Neumünster

Best Western Hotel Prisma ★★★

Ankomst:

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Stockholms län

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.
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Prisma

Park Inn Solna ★★★★

Ankomst:

Park Inn Solna

Du hinner fortfarande!

Fri entré. Boka bord på 0303-109 70.
E-post info@farshatt.se   www.farshatt.se  Välkommen!

På torsdag, den 25 juni har vi på Fars Hatt

         Trubadurkväll
                  Kvällens trubadur – Örjan

Kommande trubadurkvällar 2/7 Clausen & Ahlqvist
9/7 J&B
16/7 Rasta Cowboys
23/7 PS Live

30/7 Stisse
6/8 PS Live
13/8 Örjan

Nödinges midsommarfirande lockar numera publik från hela kommunen. På många andra 
orter har det traditionsenliga firandet lagts ned, men inte på Vimmervi.

Stina, 2 år, med blommor i 
håret och färgglada stöv-
lar. Regnet som gjorde sig 
påmint kort innan firandet 
skulle starta höll sig sedan 
borta.

Ringdansen runt Vimmervi engagerade många.

Och så blev det då äntligen dags att lyfta Och så blev det då äntligen dags att lyfta 
stången på plats i fagra Prästalund.stången på plats i fagra Prästalund.

Caesar Milli, 2 år från Nö-
dinge, gillade det festli-
ga firandet på Vimmervi IP. 
Självklart hade han kran-
sen på plats och flaggan i 
handen.

Folkligt och festligt midsommarfirandeFolkligt och festligt mi
NÖDINGE/STARRKÄRR. 
Midsommarfirandet 
kunde genomföras pro-
gramenligt såväl på 
Vimmervi som i Präst-
alund.

Folk vallfärdade till 
båda dessa arrang-
emang.

Tack och lov höll sig 
regnet på behörigt 
avstånd.
Det regnade på förmiddagen, 
men när det traditionsenliga 
midsommarfirandet skulle ta 
sin början i Prästalund sken 
solen.

– Årets festligheter lock-
ade otroligt mycket folk, 
något fler än vanligt kändes 
det som. När Lennart Thor-
stensson drog igång musiken 
så räknade jag till fyra led av 
dansande barn runt midsom-
marstången, säger Inga-Britt 
Karlbom, ordförande i Starr-
kärr-Kilanda Hembygdsför-

ening.
Förutom ringdans bjöd 

Surte Swingers på uppvis-
ning. Vidare så var det många 
barn som prövade lyckan i 
fiskdammen och även lot-
terna gick åt som smör i sol-
sken.

– Roligt att se så många 
barnfamiljer samlade i vår 
vackra hembygdsgård, kon-
staterade Inga-Britt belåtet.

Likadant var det i Nödinge 
där NSK sin vana trogen 
bjöd in till firande på Vim-
mervi idrottsplats. Till skill-
nad mot förra året då arrang-
emanget fick flytta inomhus 
till Alehallen kunde fotbolls-
planen nu utgöra skådeplats 
för dans och ringlekar.
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