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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 3-stjärnigt hotell i Skövde centrum

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

 m. kaffe & kaka

Clarion Collection
Hotel Majoren ★★★   
Skövde är handbollsstaden där det 
spelas på hög nivå och militärstaden 
med en av Sveriges idag största gar-
nisoner – här ligger Clarion Collection 
Hotel Majoren, ett hemtrevligt hotell 
som delvis inryms i en socitetsvilla 
från sekelskiftet centralt och nära 
Kulturhuset och Resecentrum. Det 
är också nära till shopping, kultur, 
restauranger och nöjen. Skövde stad 
grundlades redan på 1300-talet och 
1746 besökte Carl von Linné Skövde 
och sägs ha sagt ”Sköfde stad är 
mycken liten fläck” om staden. 
I Skövde fann de också Nordens största 
guldskatt 1904, Timboholmsskatten 
av två drängar kända som ”Sjôle-
Lotta” och ”Bly-Per”.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/12 
2010 samt 7/1-17/6 och
19/8-16/12 2011.

Bornholm – Danmarks 
härligaste ö

Hotel Pepita
I lä av Hammerknudens granit, 
skyddat av havet på nordliga delen 
Bornholm, hittar man tvillingbyarna 
Allinge och Sandvig. Här upplever 
man Bornholm från sin trevligaste 
sida. Bybilden präglas av smala gator 
och gamla korsvirkeshus. I viken 
hittar man en fin sandstrand och 
på toppen av kullarna bakom den 
målande hamnen härskar ruinerna 
av medeltidsborgen Hammershus. I 
hamnen i Allinge lägger M/S Ertholm 
ut från kajen mot Ärtholmen och vid 
hamnen kan man låta sig frestas av 
de berömda fiskspecialiteter på röke-
riet. Ni bor centralt på Hotel Pepita 
som är ett riktigt trevligt hotell med 
ett gammalt fint korsvirkehus som 
huvudbyggnad.

Ankomst: Valfri 15/4-23/6 2011.

Inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

999:-

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

4 dagars semester på trevligt hotell i Sandvig

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Sköna Skövde

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

Barnrabatt 

gratis i förälders säng.

i förälders rum.

totalt per rum.

Clarion Collection
Hotel Majoren

Hotel Pepita

i Skövde centrum

Extranatt med 
frukostbuffé

Endast 549:-

Foto: Thomas Nykrog

www.scandorama.se • 040-600 00 00

Det bästa av Europa!

Veneto med 
Venedig

9 d, fr 5 295:-

Bordeaux, Rioja & 
Barcelona

fl yg/buss 13 d,
fr 10 595:-

Bretagne
9 d, fr 5 295:-

Salerno med 
Amalfi kusten 

fl yg 8 d,
fr 8 295:-

Wales med 
Lake District 

buss/fl yg 9 d,
fr 7 695:-

Priser från Malmö med 
avdragen rabatt. Anslutning 
från 120 orter i Sverige.

Upp till 1000:-
boka tidigt-rabatt!

Gäller t.o.m 13/12

Ny
katalog!

Fler valmöjligheter med både buss & fl yg

Dansföreningens Korkskruvens 
barndans har haft avslutning i Med-
borgarhuset i Alafors. Uppslutning-
en var god, drygt 32 små dansare i 
åldrarna 2-6 år och ett 80-tal åskå-
dare i åldrar från två veckor och upp 
över pensionsåldern. Salen var fylld 
av förväntansfulla småttingar, för-
äldrar, syskon, mor- och farföräldrar, 
vänner och bekanta.

Annika Oleryd, som har lett 
barndansen i flera år, lotsade vant 
de små framåt i deras första dans-
steg. De minsta barnen var troll, så 
Trollmor (Annika) hade enligt egen 
utsago ”minst 11 barn” att binda fast 
svansen på efter en härlig promenad 
i bärskogen. 

De äldre barnen visade upp flera 
nummer. I ett nummer var två killar 
chaufförer och efter kom tjejer i 
glitterperuker som ”kromad list och 

rosa lack”. Avslutningsnumret glitt-
rade också, iförda guldhattar dan-
sade barnen med pinnar, som de 
svängde käckt i luften. Glädjen i 
dansen gick inte att ta fel på! Och 
publiken var hänförd. Foton och 
filmer kommer nu att förlänga gläd-
jen. 

En farmor, som nyss sett ett barn-
barn dansa, berättade att nu var 
mormor och morfar till barnbar-
nen inne på buggkursen. Dans är 
verkligen något för alla generatio-
ner!  

När föreställningen var över glitt-
rade scengolvet av hårslingor, som 
lossnat i dansens virvlar och två små 
primadonnor blev fotade med sina 
vackra premiärbuketter i handen. 
Vad månde bliva?

Solveig Markebo Sandersson.

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
Välkomna!

Cornelis

Sön 28 nov kl 18
Entré 80:-. Från 7 år.

Trubadur sjunger 
Cornelislåtar från kl 17.15

Vi bjuder på kaffe & bulle

Troll och glitter 
på dansavslutning

Ett av många sevärda nummer när Korkskruvens barndans hade avslutning i Medborgarhuset.

Helene Nork, representant 
för Göta Älvdalens Konst-
förenings konstnärssek-
tion, hade den stora äran 
att ta emot 2010 års Holger 
Karlsson-stipendium av 
Ingvar Ekbrand, ordföran-
de i Göta Älvdalens Konst-
förening. Pristagaren offent-
liggjordes i samband med en 
ceremoni på Folkets Hus i 
Lilla Edet i lördags.

Text: Jonas Andersson

Foto: Roger Christiansson

Stipendium till konstnärssektion


