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

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 3-stjärnigt hotell i Lundeborg

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

Lundeborg Hotel & Cafe ★★★

Den lilla fiskebyn Lundeborg på 
H.C. Andersens födelseö Fyn utgör 
basen för en semesterupplevelse 
med äkta dansk trivsel och tradition. 
Där fiskebåtarna kommer in i ham-
nen med dagens fångst. Lundeborg 
Hotel & Café ligger ett stenkast från 
hamnen och havet, där man kan 
promenera längs en av Danmarks 
finaste sandstränder med utsikt över 
Langeland och Stora Bält. Där bor 
ni mitt bland smala, krokiga gator 
och korsvirkeshus. Intresserad av 
det klassiska Danmark? Besök den 
charmerande köpstaden Svendborg 
(16 km), ta färjan till Ærø med ett 
stort urval med restauranger, upplev 
Valdemar Slott och H.C. Andersens 
hus i Odense (47 km). Tar man en 
utflykt via Stora Bältsbron kan 
Köpenhamn med Strøget, Den Lille 
Havfrue-statyn, Tivoli & slottet nås 
inom två timmar.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Sommar i Norges fjäll

Thon Hotel Skeikampen
I århundraden har folk vallfärdats till 
Skeikampen för att slappna av och 
njuta av den friska fjällluften i gräns-
landet mellan de höga bergen och 
Gudbrandsdalens skogar. Här ligger 
Thon Hotel Skeikampen idylliskt vid 
bergets fot som en traditionsrik väl-
placerad bas för att uppleva alla de 
aktivitetsmöjligheterna som finns i 
fjällen. Ni kan t.ex. åka på trekking- 
eller cykeltur eller spela golf på en av 
de högst placerade banorna i Norge 
(900 m.ö.h.) med en imponerande 
utsikt över högfjällen. 

Ankomst:
Juni: 5, 10, 15, 20.
Juli: 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Aug: 4, 9, 14, 19, 24, 29.
Sep: 4, 9, 14, 19.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Pris per person i dubbelrum

3.649:-

6 dagar på hotell i Svingvoll, Norge

Äventyr på Fyn i Danmark

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

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

 

Ankomst:
Ons-söndagar t.o.m 29/6 2011.

Lundeborg Hotel & Cafe

Thon Hotel Skeikampen

 

 

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

PIRATES OF THE 
CARIBBEAN

I FRÄMMANDE FARVATTEN

Följ med Jack Sparrow i jakten 
på den mystiska Ungdomens 

källa. Ett otroligt äventyr 
som för honom mot nya 

horisonter. På resan ställs han 
mot sjöjungfrur, zombies, nya 

motståndare och dessutom den 
beryktade Blackbeard.

Entré 80:-
Onsdag 1/6 kl 18

KILANDA. Ack sommarens tid den 
är så sällsam och blid, och bör då 
upplevas på Kilanda Marknad med 
öppen gård. Som även i år arrangeras 
på Kristi himmelfärdsdag den 2 juni, 
nu för 22:a gången.

Någon vackrare plats att möta 
sommaren på än Kilanda får man leta 
efter. Den vackra allén med ett 80-tal 
lindar som går från skolan fram till 
säteriet, där så många bröllopskort 
har tagits. Skolan från mitten av 
1860-talet, kyrkan, ”ett smycke vid 
ån” ursprungligen från 1100-talet, 

kvarnbyggnaden från 1600-talet med 
ett av de två kraftverk som nu Len-
nart Järkil driver, och så säteriet, 
med gamla anor, nu ett modernt 
lantbruk som drivs av bröderna 
Borgström.

Där i den omgivningen får du som 
besöker marknaden vandra omkring, 
och många har som tradition att 
komma varje år. Men ännu fler 
skulle kunna lämna E45:s samhällen, 
besöka marknaden och få en härlig 
dag med allt som där händer.

Arrangörer av marknaden är 
LRF, Byalaget, kyrkan, Ryds 
IF samt Guntorps SMU-
scouter, ett samarbete som 
fungerar bra.

Marknaden invigs vid 
skolan av Bo Björklund, 
samt med musik av Matias 
Hammer. Dessförinnan är 
det gudstjänst i kyrkan, där 
Bo Björklund även senare 
berättar om Kilanda och 
kyrkan samt kyrkogården. 
Där blir även en konsert 
med Gospel.com med kom-
pband under ledning av Åsa 
Gunnervik.

Som vanligt finns hant-
verkare och konstnärer i 
skolan och i kvarnen, även 
Röda Korsets second hand, 
mycket att se, beundra och 
köpa. 

Vid säteriet händer det 
mycket, man får gå in i ladu-
gården och bese de cirka 130 
djuren, uppleva när korna 
robotmjölkas, för många 
en fascinerande syn. Att för 
barnen få klappa småkalvar 
och kattungar är ju också 
populärt.

På gården visas köttdjur, 
kaniner, får och fårvallning. 
Vid en skyttesimulator kan 
du få pröva din skicklighet. 
Du kan gå en tipspromenad 
med frågor som anknyter 
till gården. När du vand-
rar omkring vill du nog ha 
något gott att äta? Korv, 
kaffe, glass och ostkaka 
samt SMU:s våfflor erbjuds. 
Tunnbröds bak över öppen 
eld finns också.

Så välkommen till en 
härlig marknadsdag, där du 
även kan få besvara en enkät 
med fina priser. (Se även 
annons i dagens tidning).

Gunnar Hansson

Kilanda Marknad arrangeras 
på traditionsenligt vis

Kilanda Marknad med öppen gård arrangeras som traditionen bjuder på Kristi 
himmelfärds dag, torsdagen den 2 juni.          Arkivbild: Allan Karlsson

N Ö J E T  K O N S E R T  P R E S E N T E R A R

www.rhapsodyinrock.se
www.nojet.se

TÄLTTURNÉ 2011

16/9
Stenungsund

Nösnäsvallen 
Biljetter: www.ticnet.se, 
077-170 70 70 samt via 
ATG- och Ticnetombud.

Stenungsunds Turistbyrå 
0303-833 27.

28 JULI GÖTEBORG
��VALHALLA IP �

LiveNation.se, Ticnet 077-170 70 70 samt Ticnet-ombud. 
Ingen försäljning via ATG-ombud, dock uthämtning.

LiveNation, Nöjet Konsert & Kulturbolaget proudly present


