
alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 49  |   201022

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:

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Gadebusch

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

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink
• 1 x entré till 
 Museum Gadebusch
• 1 x entré till 
 Kloster Rehna

Hotel Christinenhof    
Ett litet paradis med 2000 glitt-
rande sjöar avgränsade med 1700 
km östersjökust – det är landskapet 
Mecklenburg-Vorpommerns prakt. 
Lägg härtill de gamla slotten och his-
toriska monument samlade från han-
sastädernas storhetstid och man får 
essensen av nordtysk semester när den 
är som allra mest upplevelserik. Hotel 
Christinenhof ligger i utkanten av 
den lilla medeltidsstaden Gadebusch, 
ca 225 km från den danska gränsen 
och 90 km från Rostock. Här bor man 
perfekt i förhållande till några av 
Nordtysklands största attraktioner: 
De praktfulla hansastäderna Lübeck 
och Wismar vid Östersjökusten samt 
törnrosaslottet i Schwerin – ligger alla 
i en ring omkring Gadebusch inom för 
en halv timme med bil. 

Ankomst: 
Tors- och söndagar t.o.m. 19/12 
2010 samt 2/1-16/6 och 1/9-18/12 
2011.Valfri 19/6-28/8 2011.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé

Upplev Toscana

Hotel Villa Ricci 
Kurorten Chianciano Terme ligger i den 
populära italienska regionen Toscana, 
som man först och främst förbinder 
med ett härligt solrikt och varmt kli-
mat – men också med en avslappnad 
italiensk livsstil och vinorter. Här bor 
ni på det 3-stjärniga hotel, som bl.a. 
kan bjuda på en skön spaavdelning 
och pool. Sedan romartiden har 
Chianciano Terme varit känt för sina 
hälsobringande källor med mineral-
rikt vatten. Samtidigt ligger den riktigt 
välplacerad i förhållande till utflykter: 
Åk t.ex. på rundtur i några av Italiens 
bästa vindistrikter. Chianti produce-
ras här, och mellan Siena (87 km) och 
Florens (129 Km) går Chianti-vinrut-
ten. Men det finns också en lång rad 
med andra delikata viner som man 
finner här i området, och många av 
vingårdarna är öppna för besök.

Valfri 1/4-27/5 och 1/9-11/10 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Pris per person i dubbelrum

2.299:-

6 dagars semester på 3-stjärnigt hotell 
i Chianciano Terme, Italien

Praktstäderna 
i Nordtyskland

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

BRA BARNRABATT 

Hotel Christinenhof

Hotel Villa Ricci

BRA BARNRABATT 

ALAFORS. ”Jag är här nu!” visas 
i Medborgarhuset, Alafors, nu på 
lördag. I denna barnmusikteater-
föreställning berättar tre prinses-
sor, tre tanter och tre kompisar 
om vänskap, känslor och relatio-
ner. De blandar poprefränger med 
världsmusik, sväng med snack och 
humor. Och så frågar de sig hur man 
egentligen förstår sig på känslor 
– självklara som hemliga och själv-
känslan, känslan man har ihop med 
sig själv och som aldrig kan ersättas 
av andras hyllningar.

Nadina Pundin, Harriet Ohlos-
son och Lisa Ladberg har skrivit text, 
musik och manus. Föreställningen 
är skapad i samarbete med Lars Erik 
Brossner, konstnärlig ledare och 
regissör på ”En trappa ner” i Göte-
borg, och Cilla Klein, musiker och 
skådespelare på Big Wind.

Arrangemanget är ett samarbete 
mellan Ale kommun och Folkets hus 
och parker. Föreställningen riktar sig 
främst till unga mellan 6-12 år.

JONAS ANDERSSON

Jag är här nu!
– Barnföreställning i Medborgarhuset

Nu på lördag visas ”Jag är här nu!” i Medborgarhuset, Alafors.  

Foto: Sofia Rosendahl

ALAFORS. På lördag vet vi 
vem som blir Ale Lucia 2010.

Kröningsceremonin äger 
rum i Furulundsparken.

– En folkparksidyll i vinter-
skrud. Mer stämningsfullt än 
så kan det inte bli, säger lus-
semamma Gunilla Johansson.

Ahlafors IF:s julmarknad har som 
tradition att avrunda sitt arrange-
mang med luciakröning. Det här året 
utgör inget undantag, allt blir precis 
som vanligt.

– Det enda vi inte rår över är 
väderleken, men prognosen ser bra 
ut. Det lär bli vintrigt och mysigt i 
parken, siar Gunilla Johansson.

Sista chansen att rösta på Ale Lucia 

är idag (läs tisdag) och sedan ska 
talongerna samlas ihop och räknas.

– Nu är det en hektisk tid. I helgen 
framträdde luciakandidaterna på 
Ale Torg och på Älvängens julmark-
nad. Den här veckan är nästan varje 
kväll inbokad, så tjejerna är rejält 
varma i kläderna när de intar scenen 
i Furulundsparken på lördag, intygar 
Gunilla Johansson.

Kröningsceremonin föregås av 
musikalisk underhållning där Stina 
Johansson, Johanna Hector, Sofia 
Näverbrant och Johanna Fors-
berg medverkar. Själva kröningen 
kommer i sedvanlig ordning att för-
rättas av Inga-Lill Andersson.

JONAS ANDERSSON

Dags att kröna Ale Lucia 
i Furulundsparken

Nu på lördag blir det traditionsenlig julmarknad och luciakröning i Furulund-
sparken, Alafors. I fjol kröntes Lina Lindström till Ale Lucia. Vem som blir 
årets ljusdrottning återstår att se.                           Arkivbild: Allan Karlsson

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

Foto: Sofia Rosendahl

Jag är 
här nu!

Hämden

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

I denna föreställning berättar 
tre prinsessor, tre tanter och tre 
kompisar om vänskap, känslor 
och relationer. De blandar pop-
refränger med världsmusik, sväng 
med snack och humor. Och så 
frågar de sig hur man egentligen 
förstår sig på känslor.

Biljetter: Nödinge Biblioteket, 
Medborgarkontoret, Nol Folkets 

Hus, Allans Bokhandel i Älvängen
Skepplanda Bibliotek

Sön 12 dec kl 18
Entré 80:- Från 15 år.

FAMILJEFÖRESTÄLLNING


