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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 Skåne,

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Fri tillgång till kaffe, te  
 och kaka
• En överraskning i baren  
 vid ankomst

First Hotel Jörgen Kock ★★★   
Vid en lugn gata i hamnområdet nära 
skeppsbron och centralstationen lig-
ger First Hotel Jörgen Kock, ljust och 
nyrenoverat och med bara några få 
minuter från centrum. Hotellet är en 
stark påminnelse om stadens histo-
ria och en mycket inflytelserik man, 
nämligen Jörgen Kock själv. Han var 
borgmästare, vän med Gustav Vasa 
och myntmästare på 1500-talet då 
hela Danmarks mynttillverking var 
förlagd till hans gård – bostaden fin-
ner ni vid Stortorget. Som 3:e största 
storstad har även Malmö ett enormt 
shoppingutbud.

Ankomst: Fredagar 7/1-17/6 och 
19/8-9/12 valfri sportlovet 11-25/2, 
påsk 20-23/4, Kristi himmelsfärd
1-3/6, pingst 10-11/6 samt 14-
21/10 och 29/10-4/11 2011.

Extranatt med frukostbuffé: 
Endast 549:-

Lantlig idyll i 
Nordtyskland

Landhaus Bondzio ★★★

Ert 3-stjärniga hotell ligger i slot-
tens landskap – Mecklenburg-
Vorpommern, i lugna, natursköna 
omgivningar nära Schwerin (15 km) 
på östsidan av den stora, vackra 
Schwerinersjön och inte långt från 
sjön Cambser, där man kan bada 
om sommaren. Här har ni möjlighet 
till några avslappnande semester-
dagar i trevliga omgivningar med 
många utflyktsmål. Ni kan bl.a. åka 
på äventyr i det sköna landskapet i 
Mecklenburg-Vorpommern och upp-
leva de många stämningsfulla gamla 
städer och praktslott som vittnar om 
en rik och spännande historia. Ni 
kan t.ex. besöka Törnrosaslottet i 
Schwerin som tornar upp sig på en 
liten ö ute i sjön.

Ankomstdatum:
Tis-fre t.o.m. 21/12 2010
och tis-fre 4/1-27/5 2011.

Pris per person i dubbelrum

999:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 20 % rabatt på greenfee
• 1 x entré till 
 Waldglasmuseum

Pris per person i dubbelrum

1.299:-

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell
i Mecklenburg-Vorpommern

En weekend i 
Malmö storstad

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

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i förälders säng.

Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

First Hotel Jörgen Kock

Landhaus Bondzio

KYRKOKONSERTER
Starrkärrs kyrka

Tisdag 14/12 19.00 

Surte kyrka 
Onsdag 15/12 19.00

Välkomna!

ALAFORS. Det blev en 
lyckad familjedag när 
Nol-Alafors kulturför-
ening bjöd in till stäm-
ningsfulla Pelarteatern 
i söndags.

Besökarna fick bland 
annat ett par smakprov 
på kommande föreställ-
ningar.

Dessutom hälsade 
Ale Lucia och hennes 
tärnor på.

– Man kan alltid önska sig 
större uppmärksamhet, men 
vi är nöjda. Förra året lade vi 
mer kraft på arrangemanget. I 
år har vi haft mycket runt fö-
reställningen ”Danny och det 
vida blå havet” och inte orkat 
marknadsföra familjedagen 
lika hårt, säger Patrik van’t 
Hof, ordförande i Nol-Ala-
fors kulturförening.

Förra veckan fick han och 
flickvännen Jenny Korho-
nen mottaga varsitt kultur-
stipendie av Ale kommun. I 
söndags gjorde de tvärtom.

– Vi fick smak på det där 
med diplom och valde att 
ge två medlemmar som har 
betytt oerhört mycket för 

verksamheten i år ett heders-
diplom. Christian Olofsson 
har varit värdefull bakom ku-
lisserna under föreställning-
arna med ”Danny” och An-
dreas Henriksson har i sitt 
uppdrag som kassör ”räddat” 
föreningen undan från Kro-
nofogden. Vi tyckte det var 
dags att lyfta dessa två eldsjä-
lar, berättar Jenny Korhonen.

Gruppen Gul beståen-
de av lite äldre ungdomar 

jobbar för 
tillfället med 
pjäsen Rått-
fällan. Ma-
nuset bygger 
på Agatha 
Christies bok 
med samma 
namn.

– Vi 
hoppas på 

premiär i april, avslöjar en 
av skådespelarna, Siri Leifs-
dotter.

Under familjedagen gavs 
ett underhållande smakprov 
ur den kommande föreställ-
ningen. Det lär bli en spän-

nande vår på Pelarteatern 
med både en och kanske flera 
svårlösta mordgåtor i bästa 
Agatha Christie stil.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Familjedag på PelarteaternFamiljedag på Pelarteatern
– Till våren väntar Agatha Christietar Agatha Christie

Råttfällan av Agatha Christie sätts upp i Pelarteatern till våren. Ett smakprov gavs under 
familjedagen i söndags.

Det luktar mord och fullt av gåtor. Det är bäddat för drama-
tik i Gruppen Guls nästa uppsättning.

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!

NARNIA

Ons 5 jan kl 18
 Entré 80:- &

Tors 6 jan kl 15
Matiné. Entré 80:-

Kung Caspian 
och skeppet 
Gryningen


