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ARRANGÖRER:

BJUDER IN TILL SVÄNGIG  
JAZZ- & GOSPELKVÄLL

25 APRIL 17.00 MIMERS HUS

www.opus83.se

ENTRÉ 150:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M. 6 APRIL PÅ MIMERS HUS TEL. 0303-23 82 02

JACK SVANTESSON – DIRIGENT

PEORIA JAZZBAND  

HELENE JONSSON

ALAFORS. Nu på måndag 
arrangeras Ale Allvetare i 
Medborgarhuset. Sex pensi-
onärsföreningar tävlar i frå-
gesport. Lagen har samman-
satts enligt följande:

SPF Skepplanda-Hålan-
da: Gunborg Sebestyén, 

Irene Johansson och Svea 
Kjellin.

SPF Alebygden: Inger 
Olausson, Thomas Elfving 
och Uno Pettersson.

PRO Ale Norra: Eva 
Grolander, Sven Grolan-
der och Ivar Iversen.

PRO Ale Nödinge: Elisa-
beth Dahl, Rune Dahl och 
Stig Alfredsson.

PRO Surte-Bohus: Ritva 
Jansson, Hugo Johansson 
och Inga Johannesson.

Alebygdens RBG: Daniel 
Höglund, Herbert Nilsson 
och Gunnel Klerfors.

– Det ska bli väldigt 
spännande och naturligtvis 
hoppas vi kunna göra detta 
till en tradition, säger Len-
nart Mattsson från SPF 
Alebygdens Pensionärsför-
ening som håller i arrang-
emanget tillsammans med 

Helge Hellman från PRO 
Ale Norra.

Kent Carlsson kommer 
att vara konferencier, Thore 
Skånberg domare med Uno 
Claesson som bisittare. Till 
tidtagare har utsetts Sten-
Åke Carlsson.

JONAS ANDERSSON

Tel. 0320-305 50 
Hyssna – väg 156 mellan Kinna och Gbg.  

Gå på upptäcksfärd:

 

Öppet lör-sön 11-15

2,95%
ränta

Kent Carlsson kommer att 
vara konferencier när Ale All-
vetare ska koras i Medbor-
garhuset på måndag.

GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse

och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205

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 
Trivselhotellet

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!

Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Telefonerna är öppna vardagar samt Kristi himmelsfärdsdag 
kl. 8-15.30.

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

8 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Limone 
Sul Garda, Italien

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

Priser i perioderne:
05/6 – 19/6:   2.449:-
26/6 – 10/7:   3.399:-
17/7 – 14/8:   3.849:-
21/8:    3.399:-

•  7 övernattningar
•  7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag  
 inkl. salladsbuffé

Citronplantagen 
vid Gardasjön

Hotel Limonaia    
Vid Italiens största och mest kända 
sjö Gardasjön, beläget i sluttningen 
ned till vattnet i den vackra och 
mycket romantiska fiskebyn Limone, 
ligger ert tjusiga hotell omgivet av 
höga berg, blåa skyar, olivlundar och 
det glittrande vattnet som speglar 
solens strålar i en 60 000 m² stor park 
med olivträd och cypresser. Området 
är mycket känt för sina citronplanta-
ger och sin olivolja, och en vistelse 
här utlovar många upplevelserika 
och härliga promenader. Här har ni 
också chansen att svalka er med ett 
dopp i hotellets härliga pool med den 
underbart fagra utsikten över sjön 
och bergen, medan barnen har sin 
alldeles egna pool vid sidan om. 

Ankomst: Lördagar i perioden 
5/6-21/8 2010.

Enkelrum 4.199:- Extrasäng 2.449:-
Avbeställningsskydd Per vuxen 135:-/Per barn 65:-

•  5 övernattningar
•  5 x frukostbuffé
•  5 x eftermiddagskaffe  
 och kaka
•  Mjukglass och popcorn  
 till barnen varje 
 eftermiddag
•  4 x middagsbuffé

Somrig bortskämning 
i Danmark

Quality 
Hotel Park Middelfart 
När solen glittrar över Lilla Bält, ligger 
den gamla köpstaden Middelfart som 
en liten pärla mitt i det danska som-
marlandet. Ert 3-stjärniga hotell huse-
rar mitt i staden i den gamla fridlysta 
sjukhusbyggnaden som är vackert 
restaurerad. Här kan ni varje morgon 
njuta av hotellets frukostbuffé med 
fynska specialiteter, så ni blir klara 
till dagens väntande upplevelser. Från 
hotellet kan ni utforska Danmarks 
små och stora äventyr: Besök t.ex. 
Legoland i Billund (59 km), Egeskov 
Slott (76 km), som är så berömt att en 
kopia är uppförd i Japan.

Ankomst i perioden 
20/6-13/8 2010.

Pris per person i dubbelrum från

2.449:-

Pris per person i dubbelrum

2.749:-

Legoland i Billund (59 km)

Enkelrum från 2.149:-  
Avbeställningsskydd Per vuxen 115:-/Per barn 65:-

6 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Middelfart

Barnrabatt 
Max. 1 barn 0-2 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 3-10 år ½ pris 

i förälders rum.
Max. 2 barn per rum 

oavsett ålder.

Barnrabatt 
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders säng.

Hotel Limonaia

Frågesport i MedborgarhusetFrågesport i Medborgarhuset


