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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 4-stjärnigt centrumhotell

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

 vid ankomst

★★★★   
Besök Skånes näst största stad 
Helsingborg med sitt charmerande 
stadsliv och sitt förträffliga läge vid 
Öresund. Ta båten över sundet på 25 
minuter och gör ett besök i charmiga 
Helsingør där ni kan shoppa i buti-
kerna eller bara uppleva den danska 
avslappnande stämningen samtidigt 
som ni njuter av en kall öl. Härifrån 
kan även kustbanetåget ta er förbi 
t.ex konstmuseét Louisiana och ända 
ned till metropolen Köpenhamn. Mitt 
i Helsingborgs centrum ligger Hotell 
Linnéa i ett av de vackra gamla 
stadshusen.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/12 
2010 och 7/1-17/6 2011.
Valfri 12-26/2, 20-23/4, 1-3/6 och 
10-11/6 2011.

Endast 499:-

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

 på greenfee

Golfsemester 
i Nordtyskland

Mercure Hotel Köhlerhof 
★★★★

Mitt i Schleswig-Holstein, endast en 
timmes körning från den dansk-tyska 
gränsen, ligger en av de traditions-
rika tyska kurorter som har gjort 
avslappning och ren frisk luft till sina 
varumärken: Bad Bramstedt är ett 
rent paradis för semesterfolket som 
älskar spa, spabehandlingar, kurer, 
aktiviteter så som friluftsbad, golf, 
paddla kanot och massor av märkta 
vandrar- och cykelstigar. Att bli bort-
skämd sunt är också huvudtema på 
Mercure Hotel Köhlerhof som har 
inomhuspool och erbjuder härliga 
spabehandlingar med välbefinnande 
och bortskämning av kropp och själ 
är i fokus. Samtidigt har ni en otroligt 
bra utgångspunkt för utflykter: Besök 
t.ex. Hamburg (48 km).

Valfri t.o.m. 27/12 2010 och
1/1-28/8 2011.

Pris per person i dubbelrum

949:-

Pris per person i dubbelrum

1.549:-

4 dagar på 4-stjärnigt hotell 
i kurorten Bad Bramstedt

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Helsingborg 
– Sundets pärla

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

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Hotel Köhlerhof

Cyndee Peters är en av 
Sveriges mest folk-
kära artister. Hon 

har medverkat i tv och radio 
hundratals gånger, varit etta 
på svensktoppen två gånger, 
givit tusentals utsålda kon-
serter och kan numera räkna 
bland sina många “fans” 
Nobelpristagarna Nelson 
Mandela och Toni Morr-
ison. På söndag uppträder 
hon i Ale gymnasium i sam-
band med ”Konsert i jule-
tid”.

I USA har hon medver-
kat i tv, musikgalor och mu-
sikvideos tillsammans med 
storheter som Liza Minnel-
li, Dionne Warwick, Toto 
och Natalie Cole. Cyn-
dees värme och kärlek till 
sin musik och publik gör att 
hennes konserter blir något 
extra speciellt. Det blir som 
en recensent skrev alltid 
“Music from the Heart”.

I konserten i Ale har 
Cyndee Peters sällskap med 
pianist Daniel Stenbaek. 
De två har gett en mängd 
konserter tillsammans under 
många år. De har även gjort 
turnéer tillsammans i USA. 

På söndagens konsert med-
verkar även en elevkör med 
ungdomar från Ale Kultur-
skola och Ale gymnasiums 
musikklasser, speciellt sam-
mansatt just för kvällen.

Under februari nästa år 
kommer Cyndee Peters att, 
efter många år i Sverige, 
flytta tillbaka till sitt hem-

land USA. 
Det inne-

bär att Ale får vara med om 
en av hennes sista konserter 
innan flytt. 

Som traditionen bjuder 
delas Ale kommuns kultur-
stipendium ut av Monica 
Samuelsson från Utbild-
nings- och kulturnämnden. 
Årets stipendiater är konst-
smeden Martti Risku, FUB 
i Ale, Jenny Korhonen och 
Patrick van’t Hof som båda 

är engagerade i Pelarteatern, 
Alafors.

Stipendiet Vakenleda-
re 2010 delas ut av stödför-
eningen VAKEN. I pausen 
bjuds det på julfika.

Konserten är ett samar-
rangemang mellan Utbild-
nings- och kulturnämnden, 
Teaterföreningen i Ale och 
ABF Sydvästra Götaland.

❐❐❐

Konsert i juletid med Cyndee Peters

Cyndee Peters sjunger i Ale gymnasiums teatersalong nu på söndag.

LÖDÖSE. På söndag firas Jul 
i byn.

En kär tradition sedan 
tidigt 80-tal.

– Arrangemanget växer för 
varje år som går, konstaterar 
Lars Hansson på Ica Mat-
kassen.
När Jul i byn kommer till Lödöse 
brukar traktens invånare gå man ur 
huse. Årets arrangemang är dess-
utom tillspetsat med musikunder-
hållning av bandet Lajv och besök 

av självaste ”Robinson-Helene”.
– Alla aktörer drar sitt strå till 

stacken för att detta ska bli så bra 
som möjligt. Föreningslivet är 
representerat på olika sätt, bland 
annat genomför Friluftsfrämjandet 
sin klassiska skinkpromenad, säger 
Lars Hansson och meddelar samti-
digt att tomten har lovat dyka upp 
för att inhämta barnens önskelistor.

JONAS ANDERSSON

Julen kommer till Lödöse

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

Välkomna!

Tusen gånger 
starkare

Lördag 11 dec kl 15
Entré 60:-. För 6-12 år.

Biljetter: Nödinge Biblioteket

Jag är 
här nu

Sön 5 dec kl 18
Entré 80:- Barntillåten


