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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 dagar på hotell i Karlskrona centrum, Blekinge

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

Clarion Collection Hotel 
Carlscrona ★★★★

Örlogsstaden Karlskrona är en av 
kustens vackraste platser där den 
sträcker sig över mer än 30 öar och 
holmar i Blekinge skärgård – och för 
det kom Karlskrona 1998 med på 
UNESCO:s världsarvslista. Den vackra 
arkitekturen, de välbevarade trähu-
sen från stadens glansperiod under 
1700-talet, kungamaktens praktre-
sidens och det både fantastiska och 
praktiska läget gör Karlskrona till en 
perfekt destination för en weekend, 
speciellt om man är förtjust i his-
torisk atmosfär, skärgårdsidyll och 
upplevelser i ett av Sveriges natur-
skönaste landskap. 

Ankomst: Fredagar fram till 17/12 
2010 samt 7/1-24/6 2011.
Valfri i sportlovet 11-25/2, påsk 
20-23/4, Kristi himmelsfärd 1-3/6 
samt pingst 10-11/6 2011.

Endast slutstädning

 och bastulandskap

 alla spabehandlingar

Wörlitz
”Anhalts Venedig”

Ringhotel Zum Stein Wörlitz 
★★★★

Välkommen till en av de mindre, 
men mest historiefyllda städerna i 
Tyskland – Wörlitz. Här bor ni 4-stjär-
nigt mitt i centrum i en väldigt vacker 
och tysk, klassisk byggnad där ni om 
morgonen blir serverade en stor fru-
kostbuffé som ger er en riktigt god 
start inför dagens utflykter. Gå t.ex. 
på upptäcktsfärd i vackra Wörlitz, 
med alla parker, bäckar och broar 
– och husen i Bauhaus-stil. Här kan 
ni ta en promenad i en av Tysklands 
allra vackraste landskapsparker, 
Wörlitzer Park med slott, UNESCO-
listad och har mer än 17 små broar, 
var och en byggda i sin egna stil och 
med olika betydelser. 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 19/12 
2010 samt 2/1-27/3 2011, valfri 30/3-
21/12 2011.

Pris per person i dubbelrum

999:-

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
4 dagar på 4-stjärnigt hotell
i Wörlitz, Tyskland

Fantastisk weekend
i Karlskrona

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

m Blekinge

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 549:-

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: 

BRA BARNRABATT 

Ringhotel Zum Stein Wörlitz

BONUSPRESENT

LÖDÖSE. Henriette Sjöbergs bilder 
av svenska fruktsorter håller kvar sen-
sommaren på Lödöse Museum under 
några månader. Möt litografier av en 
begåvad kvinna som konsthistorien 
förbisett, men som skapat enormt vik-
tiga bilder. Bilder som är vackrare än 
verkligheten.

I söndags invigdes utställningen 
”Vackrare än Verkligheten” på Lödöse 
museum. Ett hundratal litografiska 
blad av konstnären Henriette Sjöberg 
ställs ut tillsammans med ett porträtt av 
Henriette tecknat av Lennart Karls-

son, stor konstentusiast och före detta 
bibliotekarie i Lödöse.

Henriette föddes år 1842 och var 
verksam under en tid då kvinnliga 
konstnärer fick kämpa hårt för sin 
existens. Alla vardagkvällar efter sitt 
arbete och alla söndagar under tio års 
tid gick Henriette till Slöjdföreningens 
skola i Stockholm som nu även öppnats 
för kvinnor. Hon uppmärksammades 
snabbt och fick små stipendier för sin 
teckning och grafik.

När Lantbruksakademien år 1869 
beslöt att ett stort antal svenska kul-

turväxter skulle avbildas och utges i 
litografi fick Henriette Sjöberg jobbet. 
Hon fick senare i uppdrag av Norstedts 
förlag att skapa 100 färglitografier i 
stort format: ”Botaniska väggtavlor för 
skolbruk”.

Låt dig inspireras av Henriettes 
läckra frukter och prova på stilleben i 
olika tekniker i utställningens work-
shop. För både stora och små. Utställ-
ningen produceras i samarbete med 
den nystartade Edet Ale Konstfören-
ing. Pågår till och med 30 januari.

❐❐❐

Bilder av svenska fruktsorter på Lödöse Museum
– I söndags invigdes ”Vackrare än verkligheten”

NOL. Talanger finns det gott om 
på Nolskolan.

Det bevisades med all tydlighet i 
fredags morse.

Artistuppvisningen i gymnastik-
hallen var häftig.
Det var Halloweentema på årets talang-

jakt i Nolskolans gymnastiksal. Av den 
anledningen hade publiken uppmanats 
att klä ut sig, denna den sista fredagen 
i oktober. Ingen kan säga annat än att 
eleverna anammat budskapet och den ena 
utstyrseln var värre än den andra.

Sten Knutsson (Fredrik Blomqvist) 
hälsade välkommen och lät sedan talang-

erna ta plats på scenen. Daniella och 
Louise från årskurs 4 var först ut med 
ett bejublat sångnummer. Det fortsatte 
med trollerikonster, rockringsuppvis-
ning med mera.

– Idol kan slänga sig i väggen och vad 
är ett besök på Liseberg gentemot att få 
vara här, konstaterade Sten Knutsson.

Underhållande var det och besö-
karna såg verkligen ut att trivas.

JONAS ANDERSSON

Talangtätt på Nolskolan
– Storstilad fredagsunderhållning

Trollkarlen Martin underhöll publiken.

Daniella och Louise var två Daniella och Louise var två 
av talangerna som upp-av talangerna som upp-
trädde i Nolskolans gym-trädde i Nolskolans gym-
nastiksal i fredags morse.nastiksal i fredags morse.

Alexandra showade med hjälp av ett 
par rockringar.

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
FAMILJEFÖRESTÄLLNING

Wall Street 2
Money never sleeps

Lördag 13 nov kl 15
Entré 60:-. Från 2-5 år.

Biljetter: Nödinge Biblioteket, 
Medborgarkontoret, Nol Folkets 

Hus, Allans Bokhandel i Älvängen
Skepplanda Bibliotek

Nappen 
Pappen

Sön 7 nov kl 18
Entré 80:- Från 7 år


