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BONUSPRESENT

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 vid hamnen i Nynäshamn

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 x 2-rätters middag
•  1 x välkomstdrink

Skärgårdshotellet
Skärgårdsidyllen Nynäshamn söder 
om Stockholm har ett rykte om att 
vara en solsäker plätt i Sverige. Här bor 
ni med en utsikt över vita segel som 
flyter över skärgårdens blanka spegel 
och på ett hotell med en alldeles unik 
maritim atmosfär. Skärgårdshotellet 
ligger som namnet säger direkt ute 
vid båt- och badbryggorna i skärgår-
den. Här kan man promenera längs 
den livliga hamnen med sina små 
trevliga handelsbodar och restau-
ranger samtidigt som man njuter av 
havets dofter av salt och tång. Prova 
t.ex. på att gå på upptäcktsfärd   

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/12 
2010 samt 7/1-17/6 2011.
Valfri ankomst 
15-22/10 och 29/10-5/11 2010 
samt i sportlovet 11-25/2, påsk 
20-23/4, Kristi himmelsfärd 1-3/6 
och pingst 10/6-11/6 2011.

• 3 övernattningar
•  3 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters middag
•  1 x välkomst drink
•  1 x entrébiljett 
 till Schloss Schwerin

Förtrollande Schwerin

NH Schwerin 
Schwerin ligger vackert omgi-
vet av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska områ-
den. Här får man nästan allt serverat 
på ett silverfat: Kultur, natur, shop-
ping och äventyr – det är bara att 
välja. Ni kan bl.a. börjar med den 
inkluderade entrébiljetten till renäs-
sansslottet som Schwerin är känt för: 
Schloss Schwerin (5 km), som speg-
lar sig i sjön från sin ö i Schweriner 
See. Eller hoppa på en båt från Alter 
Garden, parken framför slottet, häri-
från upplever man stadens samspel 
med naturen från en annorlunda vin-
kel. Och är det stadsupplevelser som 
lockar så gör ett besök i centrum (5 
km) och Schwerins gamla stadsdel 
Schelfstadt (7 km). 

Valfri ankomst t.o.m.  
31/12 2010 och 1/1-29/5. 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Pris per person i dubbelrum

1.899:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Mecklenburg-Vorpommern

Weekend 
i Nynäshamn skärgård

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

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 399:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu

BRA BARNRABATT 

Skärgårdshotellet
fbhf

NH Schwerin

Perfekta vuxna skapar inte 
perfekta barn och fall inte för 
frestelsen att spela den dukti-
ga mamma- eller duktiga pap-
pa-rollen. Var dig själv, var ett 
av budskapen från den danske 
familjepedagogen och författa-
ren Jesper Juul. Han är en guru 
för många och har skrivit flera 
populära böcker som har över-
satts till 13 olika språk. Han är 
verksam i nio länder och förra 
veckan föreläste han för när-
mare 280 intresserade föräldrar 
på Ale gymnasium i den extra 
satsning på föräldrar som görs i 
Ale just nu.

Vi kan skatta oss lyckliga 
för att barnen är så kompeten-
ta som de är. Det vi tror är att 
uppfostra går inte så ofta hem 
hos barnen. Jesper Juul menar 

att så mycket som 60-70 % går 
barnen förbi. Nej, barnupp-
fostran kan man säga är kon-
sekvensen av det sätt som vi 
vuxna lever på. 

Alla barns reaktioner är 
meningsfulla men ofta kan 
vi vuxna inte se meningen. 
Barnen är faktiskt födda med 
social förmåga och barn kan ta 
ansvar både för mamma och 
pappa men även för sig själva. 
Mångårig forskning visar att 
barn som får ta ansvar för sitt 
eget ätande tidigt i mindre ut-
sträckning drabbas av ätstör-
ningar, undervikt och övervikt 
senare i livet.

Men ibland funkar det inte 
vare sig med sömn eller mat 
eller att gå på toa. Barnet är 
ju receptivt till max och när 

det inte funkar i ett eller annat 
hänseende så är det relationen 
barn-vuxen som det beror på. 

En uppstressad förälder har 
svårt att få sitt barn att somna. 
Jesper Juul uppmanar oss att 
se nattningen som ett privile-
gium, en värdefull stund till-
sammans.

 – Tänk inte på alla obesva-
rade mail och telefonsamtal ni 
ska ringa för då blir det ingen 
bra atmosfär och det känner 
barnen av. 

Det vi gör ska vi göra i sam-
spel. Det är i själv samspe-
let med dina barn som du blir 
pappa eller mamma. Så försök 
att vara dig själv och spela inte 
en ”duktig mamma/pappa-
roll” för barnen vill ha verk-
liga föräldrar. Det enklaste är 

att lära från våra barn. Ska vi ta 
barns kompetens på allvar eller 
ska vi tycka deras kompetens är 
lite mysig och fortfarande tro 
att vi vet bäst?

När Jesper Juul inledde sitt 
föredrag sade han att vi inte 
har lyckats med barnuppfos-
tran på 300 år. Då kan vi i alla 
fall konstatera att det är tack-
samt utgångsläge för att på sikt 
kunna bli mer kompetenta som 
föräldrar.

❐❐❐

Dina barn är kompetenta!
– Jesper Juuls huvudbudskap till föräldrar

Jesper Juul.
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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

KOMMANDE

Sön 31 okt kl 16
Matiné

SHREK
Nu  och för alltid

Karate Kid

Toy Story 3

Sön 24 okt kl 15
Matiné. Entré 60 kr, sv tal.

Sön 24 okt kl 18
Entré 80 kr. Från 11 år
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Skepplanda 
Bygdegård

Fredag 
22 okt 
kl 19.00

Biljetter 120:- säljes vid entrén. Fika 20:- säljes i pausen


