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ÄLVÄNGEN. Söndagen den 1 
maj inbjuder Repslagarmuse-
et till en stor lekdag för stora 
och små, där lek, lust och ska-
pande står i centrum. Kom 
som du är och lek! Ta med dig 
barn och barnbarn. Återuppli-
va gamla lekar från det att du 
själv var liten. Ha skoj är ledor-
det för dagen.

Det kommer att finnas 
massor med stationer att leka 
vid: Hoppa hage, styltgång, 
dragkamp, pilkastning, spela 
kula, rockringar, hopprep, snör-
lekar, frågequiz och så vidare. 
Uspastorp deltar med labyrin-
ten och magneten. Lekar där 
samarbete ställs på sin spets.

Vi får dessutom se otroliga 
cirkuskonster av 17-årige Johny 
Maurtizen från Lilla Edet, en 
mästare på enhjuling och jong-
lering. En möjlighet att själv 
prova på kommer att finnas

Alla som provar på ett antal 
lekar eller femkampen har en 
lottsedel i lotteriet med fina 
priser skänkta av företaga-
re i Ale.

Förutom alla aktiviteter ovan 
har Västgötalin sin årliga spinn-
dag. Den som vill kan prova 
på att lära sig spinna. En konst 
som mormorsmor behärska-
de med den äran, men dagens 
unga knappt vet vad det är.

Biblioteket i Ale kommer att 
erbjuda sagostund för de minsta 
i mysrummet. Där kan man få 
lyssna på kattresan med mera. 
ALEgato från Ale kulturskola 

stämmer upp sina fioler.
De fina teckningarna från 

teckningstävlingen på tema 
Ivar Arosenius visas och det blir 
stor prisutdelning då vinnar-
na koras.

Mitt i allt lekande kan 
magen behöva få sitt med hem-
bakt i caféet eller en god gril-
lad korv.

Dagen avslutas med Sally 
Säl, en musikteaterföreställning 
för de allra yngsta av och med 
Britt-Marie Näverbrant och 
Peter Wiklund.

Föreställningen handlar om 
Sally Säl och hennes äventyr 
i de djupa haven. En fartfylld 
musikteater där barnen själv får 
delta. Barnen visar en sprud-
lande glädje när de sjunger med 
och helhjärtat deltar i Sallys 
äventyr.

Idén till Sally säl föddes 
2003 när en förskollärare påpe-
kade bristen på bra musikteater 
för de minsta. Britt-Marie och 
Peter tog detta till sig och blev 
inspirerad och ur den inspira-
tionen föddes Sally Säl. Sally 
har bland annat visats i Sim-
rishamn, Karlstad, Stockholm, 
Åmål och runt om i Göteborgs-
området. Genom boken Sally 
Säl har föreställningen fått eget 
liv och barn över hela landet 
spelar Sally på förskolor och 
skolor. Originalakvarellerna till 
boken Sally Säl, målade av Anki 
Knuts, visas i samband med fö-
reställningen på museet.

Till denna del av program-
met krävs det 
biljetter, 40 
kronor per 
person eller 
familjebiljett 
100 kronor 
per familj.

Vi hoppas 
på en fart-
fylld lekdag 
för stora och 
små!

❐❐❐

Familjedag i Arosenius 
anda med lek och teater

Johny Maurtizen från Lilla Edet visar sina konster på enhju-
ling och som jonglör.

Föreställningen Sally Säl avslutar familjedagen på Repsla-
garmuseet.

Söndagen den 1 maj blir det lekdag för stora och små på Rep-
slagarmuseet i Älvängen.
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Tal, sång och brasa

Kaffeservering i bygdegården

Hjärtligt Välkomna!
Nödinge Sockens Hbf

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar i lägenhet på badhotell i Danmark

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

Løkken Badehotel
På Lökken Badehotel är det plats 
till både stora och små i de trevliga 
och ljusa hotellägenheter som blev 
inrättade 1985. Men det har faktisk 
vart ett badhotell sedan 1895 och 
hotellets gamla huvudbyggnad lig-
ger strax ute vid den lilla semester-
byns centrala torg. I Lökken är det 
liv året runt, och i de många butiker 
finner man ofta goda erbjudanden 
förutom högsäsongen. Här kan man 
också smaka de lokalt framställda 
varorna på t.ex. Lökken Bryghus 
eller Bolsjeriet. Det är endast några 
få hundra meter till Vesterhavets 
brusande vågor och den breda sand-
stranden där fiskebåtarna dras upp 
på stranden, och de karaktäristiska 
vita badhusen ligger sida vid sida 
och kikar ut över havet under bad-
säsongen. Här är det upplagt med 
avstressande promenader – och 
avrunda ev.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Österrike med barnklubb

Hotel Almrösl ★★★★

Porten till barnens semesterparadis 
finner ni i år, när ni kör in genom 
den vackra Grossarltal. Längst in i 
dalen hittar ni Landhotel Almrösl, 
där Happydays egna barnklubb 
HappyKids skandinaviska guider 
står redo att ge barnen en fantastisk 
sommar med massor av aktiviteter, 
som t.ex. barndisco, biograf och 
matlagning med barnens favoriträt-
ter. I barnklubbens egna klubbhus 
serveras det glass varje dag, barnen 
kan leka av sig medan ni kan njuta 
av den fredliga belägenheten eller 
använda er av några av de andra 
aktiviteterna som finns på hotellet.

Ankomst: 
Lördagar 14/5-27/8 2011. 
Ankomst med barnklubb
lördagar 25/6-5/8 2011.

Pris per person i lägenhet

1.399:-

Pris per person i dubbelrum

3.799:-

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Hüttschlag

Lökkens strand-
och badidyll

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

 

 (25/6-5/8 2011):

Ankomst:
Valfri t.o.m. 9/6 2011.

Løkken Badehotel

Hotel Almrösl

Foto: Visit Denmark


