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Bilsemester med

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:

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Flattach

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Familjesemester
– all inclusive

Sporthotel Mölltal ★★★

Ankomst:

Harmoniska Halmstad

Extranatt med 
frukostbuffé søn-mån: 

Endast 549:-

Best Western Grand Hotel ★★★★

Ankomst:

Ankomst
i påsken

Pris per person i dubbelrum

4.949:-

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Barnrabatt:

Sporthotel MölltalBarnrabatt:

3 dagar på centrumhotell i Halland

Trivselstund i Starrkärr Bygdegård med 
Lennart Thorstensson och Flottans Kavaljerer

Entré 140:- fi ka ingår. Biljettsläpp onsdag 3 mars hos 
Studieförbundet Vuxenskolan i Älvängen 0303-748502 

och Allans Bokhandel. 

Välkomna!

Starrkärrs 
Bygdegårdsförening

Söndag 21 mars kl 15.00

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Se nästa 
veckas annons

It’s Complicated
Sön 7 mars kl 18

Entré 80:-. Barntillåten.

Jane är mor till tre vuxna barn, 
äger en blomstrande restaurang 
i Santa Barbara och har, tio år 

efter skilsmässan, ett vänskapligt 
förhållande till sin exmake, advokaten 

Jake. Men när Jane och Jake reser 
bort tillsammans för deras sons 

collegeexamen börjar saker och ting 
bli komplicerade. En oskyldig måltid 
tillsammans leder till något ingen 
av dem hade kunnat förutse – en 

kärleksaffär. Då Jake är omgift med 
den mycket yngre Agness har Jane helt 

plötsligt blivit den andra kvinnan.

LÖDÖSE. Ledigt från skolan 
men ändå fullt upp på 
dagarna.

Skolbarnen i Lilla Edets 
kommun behövde inte lida 
någon brist på sysselsättning 
under sportlovsveckan.

Förutom glädjen som snön 
medförde fanns också mycket 
kul att göra inomhus.

Det var ett digert utbud av aktiviteter 
som bildningsförvaltningen i Lilla 
Edet hade att erbjuda sina lovlediga 
barn och ungdomar. I programut-
budet fanns naturligtvis en del saker 
som var kopplade till vintervädret. 
För dem som ansåg att de hade fått 
nog av snö och kyla, och som före-
drog värmen inomhus, hade också 
ett brett spektra av lovaktiviteter att 
välja bland.

– På måndagen var jag och kollade 
på ”Det regnar köttbullar” i Folkets 
Hus. Det var jättehäftigt med 3D-film  
och de nya lokalerna var jättefina. 
Dagen därpå klappade jag en ödla på 
biblioteket, förklarade Melvin, 6 år 
från Lilla Edet, när lokaltidningen 
träffar honom på Lödöse Museum på 
onsdagsförmiddagen.

På museet fick deltagarna tillverka 
sina egna medeltida smycken i lätt-
metall.

– Den här aktiviteten är kopplad 
till vår nya utställning 

”Bling”, som invigdes för några 
veckor sedan, säger Andrea Kööh-
ler, receptionist på Lödöse Museum.

Med hjälp av en avbitartång, stor 
fokusering och tålamod lyckades 
Melvin till slut få klart sin ring. Det 
klarade även Melvins syster Moa.

– Det här var roligt, konstaterade 
Melvin och Moa som passade på att 
smida nya planer för resten av sport-
lovsveckan.

Lov smyckat med roliga aktiviteter
– Digert utbud för skollediga barn

PÅ LÖDÖSE MUSEUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vackra medeltidssmycken.

Smyckestillverkning lockade en hel del lovlediga barn till Lödöse Museum.

Läs mer om Söndagskryssen och boka 
på www.stenaline.se/tysklandskryssar, 
031-704 00 00 eller hos din lokala 
resebyrå. Bokningsavgift tillkommer 
vid personlig service.

GÖTE BORG – K IE L

Söndagskryssen

fr1195:-
per pers. Två kvällar 

ombord och en heldag 
i Tyskland

Förläng Förläng 
helgkänslan på 
TrivselhotelletTrivselhotellet

En härlig kryssning med En härlig kryssning med 
musikvärd, dans, allsång musikvärd, dans, allsång 
och bingo. Ät och drick gott, och bingo. Ät och drick gott, 
njut av trivsam stämning. Ta njut av trivsam stämning. Ta 
med bilen och upptäck alla med bilen och upptäck alla 
smultronställen runt Kiel!smultronställen runt Kiel!


