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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 trevligt hotell i Bergdala

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

• 2 övernattningar
•  2 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters 
 middag/buffé
• 1 x eftermiddagskaffet

Bergdala Wärdshus
På Bergdala Wärdshus kan ni få ett 
unikt möte med småländsk kultur, natur 
och en inblick i produktionen av glas-
konst, då ni bor alldeles vid ett glasverk. 
Bergdala Wärdshus kännetecknas av 
en mycket personlig och vänlig betjä-
ning, och ni bor i de trevligt ombyggda 
glasarbetarstugorna. Småland i Sverige 
är även synonymt med stora skogar, 
sjöar och en mängd med andra glasverk 
– även känt som Glasriket. Glasverk 
som Kosta, Skruf och Orrefors ligger i 
närheten.  Glasverket i Bergdala är känt 
för sin serie glas med blå kant, och ni 
kan möta den lokala glaskonstnären i 
restaurangen varje dag.  

Ankomst: Fredagar i perioden 
10/12 2010 och i perioden 
7/1-17/6 2011. 
Valfri ankomst i höstlovet 15-
22/10 samt 29/10-5/11 och i sportlo-
vet 11-25/2, påsk 20-23/4 2011.

• 3 övernattningar
•  3 x champagnebrunch
•  3 x eftermiddagste 
 med kaka
•  3 x 4-rätters middag
•  Champagne på rummet 
 vid ankomst
•  25 % rabatt 
 på wellnessbehandlingar

Valfri ankomst t.o.m. 
21/12 2010. samt i perioden 
3/1-28/5 2011.

Härliga Harz

A.L. Harzhotel 
Fünf Linden 
Den vuxna publiken kan se fram-
emot att bli bortskämda på det 4-
stjärniga A.L. Harzhotel Fünf Linden, 
för här tar man hand om gästerna 
med god mat, bl.a. härlig frukost 
med champagne och ni kan unna er 
själva en spabehandling. Det är inte 
utan grund som Harz är ett populärt 
semestermål för många. Här fi nner 
man vackra nationalparker, disiga 
skogslandskap, lena berg och fl era 
fantastiska städer som man gå på 
upptäcktsfärd i. Den atmosfärfyllda 
staden Quedlinburg (52 km) är bara 
en av dem och här ligger 1200 frid-
lysta korsvirkeshus inne i centrum. 
Dessa hus ligger på UNESCOs lista 
över världskulturarv och en prome-
nad innanför stadsmuren ger en 
känsla av att man befi nner sig i en 
helt annan tid. 

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Wickerode

Weekend på 
glasverk i Småland

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 499:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu
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BRA BARNRABATT 
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Bergdala Wärdshus

fbhf

A.L. Harzhotel Fünf Linden

NÖDINGE. Tre trallande 
jäntor besökte Trollevik 
i förra veckan.

Älvorna kallar de sig, 
Maja, Ronja och Ida.

– De är fantastiska, 
berömmer ledaren Stig 
Karlsson.

Att få sprida glädje med sång, 
mim och dans. Det är devisen 
som gäller för Älvorna.

Gruppen har tagit vid där 
Trio mé ström slutade.

– Ja, de har tagit över sta-
fettpinnen, säger Stig Karls-
son alias ”Stuffa-Stig”.

Maja Henriksson, Ronja 
Henriksson och Ida Sletter-
vold går i årskurs 5 på Maden-
skolan i Älvängen. Stig träffa-
de tjejerna första gången när 
de gick i trean.

– De visade sig ha ett brin-
nande intresse för musik och 
dans, förklarar Stig.

Efter att ha fått föräldrar-
nas godkännande bildades 
Älvorna, som numera tränar 

regelbundet 
under ”Stuf-
fa-Stigs” 
ledning 
en gång i 
veckan. 

– Det 
är jättero-
ligt. Stig 
kommer 
med idéer 
på låtar som 
han tycker 
att vi ska 
öva in och 
vi kommer 
med våra 
förslag, be-
rättar Maja 

Henriksson.
– Repertoaren varierar be-

roende på om vi besöker en 
skola eller ett äldreboende, 
tillägger Ronja.

När Älvorna gästade Trol-
levik bjöds det på musik från 
såväl Siw Malmqvist som 
Rock-Olga.

– På torsdag ska tjejerna 
uppträda i Skepplanda byg-

degård och därefter väntar 
en spelning på Ljungkullen 
i Sävedalen. Förhoppnings-
vis blir det ännu fler framträ-
danden vad det lider, avslutar 
Stig Karlsson.

Älvorna underhöll på Trollevik
– Sång, mim och dans på samma gång

PÅ TROLLEVIK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Älvorna, bestående av Maja Henriksson, Ida Slettervold och 
Ronja Henriksson, svarade för ett bejublat framträdande på 
Trollevik.

Under Stuffa-Stigs ledning har Älvorna utvecklat sina fär-
digheter inom sång, mim och dans.

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

En enkel idé kan vara ovärderlig 
eller livsfarlig i en framtid där 
brotten begås i den mänskliga 

hjärnan. Dom Cobb har en unik 
förmåga att stjäla information 

direkt från källan, när hans 
offer är som mest sårbara - i 

drömmen. När det gäller 
företagsspionage är Cobb en 

legend, men det är ett rykte som 
kostat honom alla möjligheter 

till ett vanligt liv och som håller 
honom på ständig flykt.

Sön 17 okt kl 18
Entré 80:-. Från 11 år

Välkomna!

INCEPTION


