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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 på 4-stjärnigt hotell i Stockholm, Sverige

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

• 2 övernattningar
•  2 x frukostbuffé
•  1 flaska rött vin 
 på rummet

Park Inn Solna 
Stockholm bröstar upp sig ordentligt när 
julen närmar sig: Den medeltida stads-
delen Gamla Stan är som ett levande 
juläventyr i hela december med julmark-
nad på Stortorget och även på frilands-
museet Skansen är det julaktiviteter och 
massor av julmys. Här är det upplagt för 
att hitta årets julklappar och känna av 
julstämingen. Ert hotell ligger i förorten 
Solna på gångavstånnd från buss- och 
tunnelbanan – och på under tio minuter 
befinner i er i centrum av Stockholm. 
Shoppa loss på bl.a. Östermalm med 
alla märkesvarubutiker och gallerier. 
Dessutom är det flera julmarknader i 
staden t.ex. i Östermalmhallen (6 km) 
och på Hötorget (5 km) med både utom-
hus marknad och torghallen under jor-
den med en mängd med olika varor.  

Ankomst: Fredagar i perioden 
19/11-10/12 2010.

• 3 övernattningar
•  3 x frukostbuffé
•  1 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x fondue-, raclette- eller  
 grillkväll 
•  1 flaska Prosecco 
 på rummet vid ankomst
• 1 x entré till Hanse   
 Sektkellerei inkl. 1 glas sekt
• 1 x entré till hamnens 
 gamla fyr- och tullhus
•  15% rabatt på entré till  
 Erlebnisbad Wonnemar
•  Happy hour varje dag 
 kl. 16-18

Julmarknad i Wismar

Alter Speicher Wismar 
De tyska hansastäderna skapade 
otroliga rikedomar inom handeln i 
och omkring Östersjön på medelti-
den. Det kan de gamla stadscentru-
men vittna om, och en av de mest 
imponerande tillhör Wismar som 
av samma grund kom på UNESCO:
s världsarvslista 2002. När det his-
toriska stadstorget Marktplatz med 
sitt fi na restaurerade stadshus hål-
ler i årets julmarknad 27/11-19/12, 
står man med ett stycke levande 
kulturhistoria rakt framför ögonen. 
Doften av Glühwein och rostade 
mandlar fyller upp vintermörkret, 
medan miljoner av ljus på strålar 
över en värld av julklappsboder, 
där infl ytandet från stadens tid 
under svenskt herradöme inte går 
att förneka. 

valfri ankomst i perioden 7-17/12 
2010.

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

Pris per person i minidubbelrum

1.699:-

4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Mecklenburg-Vorpommern

Stockholms julmarknader

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 549:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu

BONUSPRESENT

BRA BARNRABATT 
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– Ukulelemusik av både stora och små

Spelmanslaget

KAFFERAST
Underhållning - Allsång

och lite annat smått och gott

SKEPPLANDA BYGDEGÅRD

Lördagen den 13 nov kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen:
120 kr

Biljettförsäljning:
 0704-67 10 15

SKEPPLANDA

HEMBYGDSFÖRENING

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

SHREK
Nu  och för alltid

ECLIPSE
The Twiligth Saga

Sön 10 okt kl 15
Matiné. Entré 60:-. Fr 7 år sv tal

Sön 10 okt kl 18
Entré 80:-. Fr 11 år.

SKEPPLANDA. Spelglädjen hos 
musikanterna smittade av sig 
på besökarna.

Ukuleledagen i Skepplanda 
bygdegård blev på alla sätt en 
festlig tillställning.

– Vi är mycket nöjda med 
arrangemanget, säger Carina 
Wendt-Andersson.

Ukulelegruppen 4-Strängar i Rött 
och Lila bjöd in till ukulelespel i 
lördags. Det började med workshop 
klockan elva där deltagarna delades in 
i två olika grupper utefter erfarenhet 
av ukulelespelande.

– Vi var ungefär 25 personer i den 
ena gruppen, och ett drygt tiotal i den 
andra, som utgjordes av nybörjare 
och sådana som testade ukulele för 
allra första gången, berättar Carina.

På eftermiddagen blev det kon-
sert. Ukulelegruppen 4U var först 
upp på scenen innan Ukulelegruppen 
4-Strängar i Rött och Lila tog vid.

– Sedan så spelade vi allihop till-
sammans. ”You are my sunshine” 

och ”Sånt är livet” framfördes inför 
ett 60-tal åskådare i publiken. Det 
svängde rejält, säger Carina Wendt-
Andersson.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det spelades ukulele från tidig förmiddag till sen eftermiddag i Skepplanda 
bygdegård i lördags. Dagen avrundades med en gemensam konsert inför ett 
60-tal åskådare.

Återväxten tycks vara god. Elin och 
Nils Wendt, 10 respektive 8 år, vet 
hur en ukulele ska hanteras.

Spelglädje i SkepplandaSpelglädje i Skepplanda


