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Bilsemester med

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

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagars semester på hotell i centrum, Halland

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

 vid ankomst

 lobbyn lördag

 Anchor puben

 Shoppingkort

 hotellets nattklubb

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
17/12 2010 samt i perioden 
7/1-17/6 2011.

Hotellet ligger mitt i den halländska 
kuststaden Halmstad – musikens och 
de ljusa nätternas stad - härifrån kan 
man ta sig runt till fots till det mesta, 
t.ex. sevärdheter, härligt mysiga caféer 
och shoppingmöjligheter. Halmstad 
ligger vid en av Sveriges största åar 
Nissan och alldeles vid Kattegat – 
under medeltiden var den en av väst-
kustens största och mest betydelse-
fulla städer. Det präglar fortfarande 
Halmstad i form av många fina gamla 
byggnader som t.ex. värdshuset ”Tre 
Hjärtan”, som är ett korsvirkeshus från 
1700-talet. Halmstad Slott från 1618 
har en stark historia när det gäller 
Sveriges och Danmarks gemensamma 
tidsepoker – och man kan också se 
den gamla stadsporten ”Norre Port” 
från 1601 som är den enda av fyra 
som är kvar.

I Bröderna
Grimms fotspår

★★★

Några timmar från den dansk-tyska 
gränsen ligger en mycket viktig del 
av Tysklands historia: Det tyska 
äventyrslandet där Bröderna Grimm 
samlade in och skrev sina kända och 
älskade folkäventyr i ”Grimms även-
tyr” – sagor som Törnrosa, Rödluvan, 
Hans & Greta. Med en semester på 
det familjeägda hotellet i Willingen, 
kan man besöka skiffergruvan eller 
det lokala bryggeriet, ta en utflykt 
med häst och vagn eller ta linbanan 
upp till toppen av Ettelsberg med 
panoramautsikt. I Sauerland kan man 
passa på att besöka Törnrosaslottet i 
Sababurg (79 km) eller gå i brödernas 
sagofyllda fotspår äventyrsmuseet i 
Kassel (80 km). Eller Berleburg (52 
km) där man kan se Erleburg Slott och 
naturparken Rothaargebirge. 

Ankomst:  
Söndagar t.o.m. 17/10 2010.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Pris per person i dubbelrum

2.749:-

6 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Willingen

Weekend i Halmstad

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 599:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). Se mer på: 
www.happydays.nu

BONUSPRESENT

Hotel Central

BRA BARNRABATT 

NÖDINGE. Strindberg för hela slan-
ten, in och ut och bak och fram. Ef-
tertänksamt, finstämt och pang på 
rödbetan. Och massor av musik. 14 
sånger med Strindbergsdikter tonsat-
ta av Gunnar Edander. Ett nyskrivet 
fartfyllt musikaliskt drama om kärlek 

och mat av succéregissören Agneta
Elers-Jarleman och en uppfölja-

re av den tidigare framgången Djävla 
Karl! Kom och se denna fantastiska 
musikupplevelse i Ale gymnasiums te-
atersalong onsdagen den 29 septem-
ber i Nödinge.

En drömspelslek med 
Strindbergs texter – en un-
dersökning av kärleken, som 
den kan te sig för en hon och 
en han i vår tid … Vad är det 
att vara en Hon? Och vad 
innebär det att vara en Han? 
Och vad händer när kärleken 
tar slut? Stundtals ses tillva-
ron ur ett barns

perspektiv. Där doftar in 
minnen från en barndom och 
barnet i berättelsen tar kon-
kret plats på scenen. 

Och så doftar det av soppa. 
I pjäsen lagas mat. Strindberg 
hade ett lika lidelsefullt för-
hållande till

vårt dagliga bröd, som till 
alla vardagens förtretligheter 
och tillkortakommande.

Jag frågade barn och 
vuxna, tjejer och killar, huller 
om buller; vad tänker du om 
jag säger August Strindberg?

Dom svarade alla på sitt 
sätt…

– Det är en poet. Han är 
väl död sen rätt länge tillbaka.

– Han måste ha varit hopp-
lös att ha att göra med privat.

– Om han hade levt idag, 
hade jag velat äta middag med 
honom.

Sen frågade jag; ordet 
kärlek vad säger du då?

– Kärlek, det är värme och 
tillit.

– Kärlek, det är en kamp 
som man måste vinna.

– Jag är kär i en pojke som 
går på mitt dagis.

Ja, varför tar kärleken slut? 
Vad händer då? Och barnen! 
Vad händer med barnen?

Så hemskt och så härligt att 
vi är så fångna och beroende 
av relationer och känslor!

❐❐❐

Strindbergdikter tonsatta av Gunnar Edander framförs av Malin Svarfvar och Henrik Danielsson i Ale gymnasium nästa 
onsdag.

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

Sön 26 sept kl 14
Entré 60:-. Lämplig ålder 4-9 år.
Biljetter: Skepplanda Bibliotek, 
Allans Bokhandel, Nols Folkets 

hus, Medborgarkontorert 
och biblioteket Nödinge, 

Medborgarhuset bio Alafors 
(från 13.00)

I Sjörövarresan får vi hänga med 
piraterna Tompa & Mackan när 
de reser runt i världen. De träffar 
konstiga djur, roliga gubbar och 
hamnar på flera olika spännande 
platser i sina försök att undvika 
den hemska Kapten Buster. Och 
vart de kosan styr? Det bestämmer 
barnen!

SJÖRÖVARRESAN
MED LONGKALSONG

FAMILJEFÖRESTÄLLNING

Oktoberfest
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Spisa Strindberg i Ale!

Buggcirkel med ”Stig Stuffa” - för 

nybörjare, med eller utan partner.

Plats: Folkets Hus, Älvängen

Start: 28 september

Tid: 6 tisdagar kl 18.30 - 21.00

Pris: 475 kr

Anmälan: 0303-161 55

eller e-posta till: info.svg@abf.se

Lär dig bugga!
Sydvästra Götaland

BUGGCIRKEL

ABF Sydvästra Götaland, Utmarksvägen 3, 442 39 Kungälv 
Mer information hittar du på www.svg.abf.se

– Massor av fin musik att lyssna på


