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Bilsemester med

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

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

6 dagars semester på 3-stjärnigt hotell
i Cannes, Sydfrankrike

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

Hotel Des Orangers ★★★   
Cannes är fransk charm, sommar-
stämning, strand och exklusivitet i en 
härlig cocktail. Endast några få hund-
ra meter från segelbåtshamnen ligger 
Hotel Des Orangers i den gamla delen 
av Cannes där ni har en bra bas för en 
semester med många upplevelsemöj-
ligheter i det sydfranska landskapet. 
Hotellets trädgård är inbjudande med 
sina olivträd och doftande lavendel-
buskar, och ett svalkande dopp i poo-
len är ytterst frestande på en varm 
dag. Hotellet ligger så centralt att ni 
definitivt kan gå till t.ex. strandpro-
menaden La Croisette som lockar till 
en promenadtur med sina palmer och 
färgrika blomster. 

Valfri ankomst 27/6-25/9 2010.

Enkelrum 1.499:- Extrasäng 999:- 
Avbeställningsskydd Per vuxen 65:-/Per barn 45:-

Semester i norra Tyskland

Landgasthof Tarp
Norra Tyskland är präglat av en 
händelserik historia och spännande 
sevärdheter som gör området till 
en perfekt semesterdestination för 
några avslappnande semesterdagar. 
2 mil söder om den danska gränsen 
svänger man av motorvägen mot den 
lilla staden Tarp som man ser efter 
ca. 2 km med den gamla holländska 
väderkvarnen som kännetecken.

Valfri ankomst 2-15/5 2010.
Maj: 24, 25, 30.
Juni: 6, 13, 16, 23, 26, 29.
Juli: 5, 8, 18, 21, 25, 28.
Aug: 8, 15, 22, 25, 29.
Sep: 1, 25, 28.
Okt: 1, 4, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 27.

Pris per person i dubbelrum

3.549:-

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

Avbeställningsskydd Per vuxen 175:- 
 I Cannes är det en turistskatt på

ca 1 EURO per dag som ska betalas direkt på hotellet.

4 dagars semester på hotell i Tarp

Barnrabatt 

i förälders säng.

Barnrabatt 

i förälders säng. 

i förälders rum.

per rum.

Sommar vid Rivieran

Landgasthof Tarp

Hotel Des Orangers

Expeditionsavgift 60:- tilkommer.

Respriser & restipswww.happydays.nu

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 13 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 9.30

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, Underhållning 
av ”Fyrklövern”, ”Kafferast” m.m. 
Flera serveringar på olika platser.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde: 20:- 
alla över 16 år

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kyrkan: Visning 11.30. Konsert 13.00. 

Med gospel.kom med band under ledning av 

Åsa Gunnervik

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 

konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, får och höns, Fårvallning, 
Skyttesimulator”, Traktorparad, blommor m.m.

ÄLVÄNGEN. På Repslagar-
museet pågår en utställning 
av Caroline Lenhult, bosatt 
i radhusområdet Maden i 
Älvängen

Första gången Caroline 
Lenhult åkte förbi Maden 
tänkte hon: 

– Aldrig! Jag ska aldrig bo 
så där!

– Med tiden växte hela 
konceptet med denna typ av 
boende i mitt medvetande 
och sedan hände det plöts-
ligt, även vi blev en familj 
i ett typiskt radhusområde... 
Och vi älskar det!

Områden som Maden 
finns i de flesta städer eller 
samhällen, och generar 

där blandade känslor. Vissa 
älskar att bo på det sättet och 
andra tycker det är, milt sagt, 
mindre attraktivt. Vad man 
än tycker om Maden så har 
det ändå en tydlig inverkan 
på utseendet på samhälls-
bilden. Hundratals likadana 
huskroppar som är uppra-
dade efter varandra. Det är 
just detta uttryck av upprep-
ning som fascinerar Caro-
line. 

Som mönsterdesigner 
jobbar hon just med att 
repetera ett element om och 
om igen. Hon vill i denna 
utställning applicera Maden-
husens naturliga repetition 
till ett sammanhang där de i 
sin gyttriga helhet blir deko-
rativa mönster. Som åskådare 
kan man inte annat än njuta 
av dessa otroligt vackra tyger, 
men spännande repetitiva 
mönster.

I samband med utställ-
ningen kan både barn och 
vuxna på ett lekfullt sätt göra 
sitt eget Madenhus.

Caroline Lenhult är 
utbildad på Högskolan för 
Design och Konsthantverk 
och har en Master i design 
därifrån. Hon kommer 
ursprungligen från Lidkö-
ping där hon började sin 
bana som designer på det 
estetiska programmet på 
gymnasiet. Hon fortsatte till 
Falkenberg på konstskola 
i två år innan hon flyttade 
till Göteborg. Idag driver 
hon företaget Blackbug 
som arbetar med design i 
olika sammanhang. Hon 
arbetar mest med mönster, 
illustrationer, grafisk form-
givning och produktdesign. 
Dels i mer traditionella 
material som textil och glas, 
till mer otippade områden 
som blöjor

Vernissagen ägde rum i 
söndags. Invigningstalare var 
Tore Berghamn, vice ord-
förande i Utbildning- och 
kultur.

❐❐❐

Ny utställning på Repslagarmuseet

Caroline Lenhults utställning 
”Maden forever” invigdes på 
Repslagarmuseet i söndags.

ÄT 2 BETALA FÖR 1

Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30Måndag - torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22Fredag kl: 11 - 22
Lördag kl: 13 - 22Lördag kl: 13 - 22
Söndag kl: 13 - 20Söndag kl: 13 - 20

AFTER AFTER 
WORKWORK

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Varje fredag 17- 20Varje fredag 17- 20

Lunch Buffé: MÅN-FRE 1130-1600 
Kött • Fisk • Pasta • Salladsbuffé

 Inkl. dryck och kaffe

Välkomna!

Helg Buffé: 1130-1600 

Veckans meny hittar du på www.alegk.com

79:- 

85:-

I ny regi

Kött • Fisk • Pasta • Salladsbuffé
           Inkl. dryck och kaffe

Fullst.
rättig-
heter

A la 
carte


