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Pris per person i dubbelrum

1.199:-
• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag 

inkl. kaffe lördag kväll

Kör-själv-resor med

Kalmars historiska charm

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: vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Den nordtyska Vadehavskusten

Enkelrum 1.949:- Extrasäng 1.399:-
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen 85:-/Per barn 45:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x entré till Nissenhaus 

museum eller Husum Slott
• 1 x flaska vin på rummet 

vid ankomst
I perioden 1.11.2009-
31.03.2010 inkl. vistelsen 
2 x 3-rätters middag/buffé 
och 1 x 5-rätters middag.

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Schleswig-Holstein

Hotel Arlau-Schleuse
Området längs Vadehavskusten från 
Ejderen upp till den danska gränsen 
kallas för Nordfriesland. Landskapet 
här präglas av marsk, torrlagda ängar 
och diken, där fåren tuggar gräs och 
fåglarna flyger ikapp med vinden. 
Strax ute vid det yttersta diket ligger 
det charmerande 3-stjärniga Hotel 
Arlau-Schleuse med en mängd av 
naturupplevelser alldeles utanför dör-
ren. De små vägarna och cykelrutter 
inbjuder till upptäcktsfärder i det här 
speciella landskapet. Upplev t.ex. 
stararnas samling, även kallat Svart 
Sol, som äger rum både under vår 
och höst. Men ni finner också många 
andra utflyktsmöjligheter som t.ex. den 
spännande kanalstaden Friedrichstadt 
(32 km) eller Niebüll (33 km), varifrån 
man kan ta tåget eller biltåg till semes-
terön Sylt. Kom ihåg att utnyttja er av 
den inkluderade entrén till antingen 
museum eller slott – bägge delarna 
ligger i Husum (14 km). 

Valgfri ankomst fredagar fram till 
11.12.2009 samt i perioden 
9.10.-16.10.2009.

3 dagars semester på 3-stjärnigt 
centrumhotell i Kalmar, Småland

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.

Enkelrum 1.799:- 
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen 65:-

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

Extradygn m. frukostbuffe: 
Endast 499:- 

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Arlau-Schleuse

Best Western 
Kalmarsund Hotell 
Välkommen till en utav Sveriges mest 
historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stifstaden 
Kalmar som under medeltiden var 
gränsfäste mot Danmark och viktig 
hamn- och handelscentrum – det är 
därför inte konstigt att Kalmar kall-
las för ”Sveriges Nyckel”. Ni bor på 
det mycket trivsamma Best Western 
Kalmarsund Hotell centralt i området 
Kvarnholmen – hotellet har bl.a. en 
lusthusbetonad avdelning på deras 
tak med bastu, stor bubbelpool och 
avslappningsrum med storbilds-TV. 
Utöver det finns det mycket att se i 
Kalmar stad.

Ankomst: Fredagar fram till 
11.12.2009. Valfri ankomst under 
10.10.-16.10.2009. fredagar i perio-
den 8.1.-13.6. och 3.9.-10.12.2010. 
Valfri ankomst i sportlovet 13.2.-26.2., 
påsken 31.3.-3.4., kr. himmelsfärd 
12.5.-14.5. och höstlovet 16.10.-
22.10.2010.

Foto: Jenny Roloff

Nybörjarkurser i:

Torsdag 17/9 kl 19.00
Linedance

Square Dance
Måndag 14/9 kl 19.00

Bengt 0304-47499 • Ulf 0707-87 57 01

SurteSurte SwingersSwingers

I Surte kulturhus

Oktoberfest
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Furulundsparken

Lö 19/9, 20-01

-Blues Bastards
-Karaoke

Biljetter:
Shell i Nol
AIF kansli

-Pål & Martin
-Ompa-Ompa
-Bayersk mat

NOL. Ett nytt projekt 
har invigts på Nolsko-
lan.

”Vandra för varan-
dra” sjösattes i fre-
dags.

Nolskolans elever 
ska vandra och varje 
mil som tillryggaläggs 
genererar pengar till 
Vakna-fonden.

Nolskolan lever sannerli-
gen upp till sin devis ”En 
skola i rörelse”. Tidigare 
har projekten Jorden Runt 
och Europaresan avverkats, 
som båda har syftat till att få 
skolans elever att promenera. 
Nu tas ett nytt grepp, men 
ambitionen är densamma.

– Vi fortsätter på den 
inslagna och uppmuntrar 
våra elever till dagliga pro-
menader, säger initiativtaga-
ren Ragne Bengtsson.

Projektet invigdes i fre-
dags, men fick flytta inomhus 
till gymnastiksalen då regn 
och kalla vindar svepte in 
över skolgården. Ur högta-
larna ljöd Bruce Springsteens 
”Waitin for a sunny day”.

– Det är vad vi har gjort 
länge nu, väntat på en solig 

dag. Så blev det inte och 
därför fick vi ha invignings-
ceremonin här inne, förkla-
rade Ragne när han välkom-
nade eleverna.

– Projektet som vi inviger 
idag syftar dels på att alla på 
Nolskolan ska röra på sig, 
dels att vi ska samla in så 
mycket pengar som möjligt.

”Vandra för varandra” är 
sponsrat av ett antal lokala 
företag och för varje mil som 
Nolskolans elever lyckas 
genomföra erhåller man en 
krona. Projektet pågår till 
och med den 4 september.

– Det kan bli några mil. 
Varenda krona som vi får 
in går oavkortat till Vakna-
fonden. Det känns jättebra, 
säger Ragne Bengtsson.

På fredagens invigning 
hade Ragne Bengtsson assis-
tans av Mr Bankman, alias 
Fredrik Blomqvist, som 
lovade att hålla koll på finan-
serna under resans gång.

FOTNOT. Kontonumret för Nol-
skolans projekt, Vandra för varan-
dra, till förmån för Vakna är: 6854 
669074292.

Vaket initiativ av Nolskolan
– ”Vandra för varandra” sjösattes

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vandra för varandra är ett projekt som syftar till rörelse 
och motion, men som också ska generera pengar till Vakna-
fonden. I fredags morse invigdes projektet i Nolskolans gym-
nastiksal där Mr Bankman, alias Fredrik Blomqvist, kom på 
besök.

Medeltiden är populär. 
Överallt har det under de 
senaste åren kommit mark-
nader och temadagar med 
medeltiden i fokus. Efter att 
ha haft medeltidsmarkna-
den som en stående punkt i 
programmet under många 
år var Lödöse Museum inte 
längre ensamma om detta 
arrangemang.

Vi uppmuntrades att 
skapa ett nytt evenemang, 
gärna med möjligheten att 
behålla en medeltida inrikt-
ning, men med ett innehåll 
som inte går att hitta över-
allt. Vi valde att fokusera på 
musik, sång och dans! Inslag 
som säkert förgyllt vardagen 
för människor i alla tider.

År 2008 var premiäråret 
för det som då kallades för 

”Medeltidsmusik i Lödöse”. 
Från och med 2009 

kommer vi att kalla evene-
manget för ”Lödösebullret 
– musik & dans i historisk 
anda”. Den nya titeln ger 
möjlighet till en större his-
torisk bredd och inte bara 
inriktning på medeltiden. 
Arrangemanget äger rum nu 
till helgen, 12-13 september.

Vår förhoppning är att 
”Lödösebullret” ska bli 
en årligen återkommande 
programpunkt med histo-
risk musik, sång och dans i 
fokus. Att det kommer att 
locka entusiaster och intres-
serade av alla slag, allt från 
proffs till amatörer. Vi vill 
att det ska fungera som en 
samlingspunkt där man kan 
knyta kontakter, lära och 

framförallt ha roligt tillsam-
mans. 

Årets arrangemang 
kommer att bestå av work-
shops, föredrag, konserter 
och andra typer av föreställ-
ningar eller framträdanden. 
Vi vill att den som besöker 
oss ska ha möjlighet att upp-
täcka musik, dans och sång 
med alla sinnen och på alla 
plan. Man ska både kunna 
se och lyssna, men även ha 
möjlighet att själv delta. 

Medverkar gör bland 
annat musikakterna Fal-
sebordone, De Vandrande 
Kvinterna, Gravrost, Ledu 
Lekare och dansgruppen 
Fioretto.

���

Vad är Lödösebullret?
SPF Göta Älvdalsbygden har 
gjort en kulturresa i Halland. 
Första stoppet gjordes vid 
Björkäng där Lena Pet-
tersson har sin ateljé 
Rit&Målerigården. Lena 
är akvarellmålare och känd 
för sina julmotiv. Hon kallas 
ibland för vår tids Jenny 
Nyström. Hon är även revy-
skådespelerska och deltar i 
Falkenbergs-revyns uppsätt-
ningar. Resedeltagarna fick ett 
prov på hennes revynummer 
och en god information om 
hur hon skapar sina bilder 
medan förmiddagskaffet avn-
jöts. 

Nästa anhalt blev vid 
Carlsbergs Bryggeri i Falken-
berg. Där informerades om 
fabrikens historia samt deras 
tillverkning av öl, cider, läsk 
och stilldrinks. Efter en rund-
vandring i fabriken blev det 
ölprovning och lunch.

Resan gick vidare till Hal-
lands största fårfarm, Öströö i 
Tvååker. Där berättade Kris-
tian Carlsson om sin gård och 
visade hur man klipper ett får 
på cirka två minuter. Tillsam-
mans med sin border-collier 
Franz-Oskar visade han också 
hur man får fåren att flytta sig 
på ett smidigt sätt. Alla gavs 
tillfälle att köpa ekologisk 
mat som framställs på gården 
och endast finns till salu där. 
Sista stoppet för dagen blev på 
Hilmersgården i Fjärås. Där 
visade Eva Elmquist prov på 
sin glaskonst. Hennes föremål 
skapas genom ”fusing” som är 
ett urgammalt sätt att smälta 
och forma glasmassa. Eva har 
också ett stort intresse för olika 
växter och i hennes trädgård 
finns det bland annat 123 olika 
sorters rosor.                      ���

SPF på 
kulturresa 


