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vardagar kl. 8-15.30
och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på centrumhotell i Danmark

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

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé

Comfort Hotel Xpress 
Copenhagen 
På Comfort Hotel Xpress Copenhagen 
har du några av huvudstadens 
största upplevelser och sevärdhe-
ter som grannar. Mindre än 100 m 
från hotellets entrédörr ligger det 
nästan stjärnformade Kastellet, 
ett av Nordeuropas bäst bevarade 
fästningsanläggningar. Här finns 
Danmarks världsberömda känne-
tecken Den lille Havfrue i Köpen-
hamns Hamn och längs Langelinie 
finner ni bl.a. Frihedsmuseet och 
Sankt Albans nygotiska kyrka i 
Churchillparken. I centrum erbjuder 
Ströget en god kall öl, en mysig fika 
i de många caféerna eller shop-
ping i Köpenhamns bästa butiker. 
Köpenhamn är Nordens gastrono-
miska huvudstad. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 2011. 
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Tjeckien – en solgul upplevelse

Hotel Akademie Nahác 
Mitt i Tjeckiens lantliga delar i den 
vackra och centrala regionen Böhmen, 
ligger den lilla staden Chocerady 
i Sàsava dalgång där fl oden med 
samma namn stillsamt fl yter igenom. 
Den tjeckiska idyllens intryck blir ännu 
starkare med placeringen av ert famil-
jevänliga och solgulfärgade hotell i ett 
vackert område med ängar, skog och 
utsikt över dalen. Chocerady är mer 
än 800 år gammalt, omges av branta, 
djupgröna skogsbeklädda sluttningar 
och har en gotisk kyrka (1600-tal), 
Vàvruv kvarn och bron vars ödesdigra 
historia är mycket känd. Totalt har 
bron byggts upp tre gånger efter bl.a. 
översvämning som staden fi ck betala 
för i över 20 år.

Ankomst:
Valfri t.o.m. 27/10 2011. 

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:-

5 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Chocerady

Shopping i Köpenhamn

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag
• 1 x daglig entré till 
 Balneo spacenter 
 (1 timme)

Hotel Akademie Nahác 

BRA BARNRABATT 

NYHET!
Efter en stark önskan från våra kunder:
Nu har vi även öppet helger!

Comfort Hotel Xpress 
Copenhagen

BRA BARNRABATT 

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

STARRKÄRR. Musik-
kvällar stundar i Starr-
kärrs kyrka.

Åtta konserttillfällen 
är inplanerade under 
sommaren med start 
29 juni.

En blandning av klas-
siskt, folkton och jazz 
står på programmet.

Musik i sommarkvällen är ett 
koncept som Sabina Nils-
son implementerade för tre år 
sedan. Innan dess var utbudet 
komprimerat till en helg.

– Vi har fått en positiv re-
spons från aleborna på vår sats-
ning med musikkvällar. Vi har 
valt onsdagskvällar med start-
tid klockan 20, så att folk ska 
hinna hem från badstranden 
om det är fint väder, förklarar 
Sabina.

Precis som tidigare år är 
musikutbudet av varierande 
karaktär. Sabina försöker, som 

hon själv uttrycker det, att få 
med allt från finlir till folkligt.

– En del artister vänder sig 
till en liten smalare målgrupp 
medan andra gäster är kända 
för en större publik. Det är 
roligt med spännvidden och att 
få bjuda på musik som man inte 
hör på så många andra ställen, 
säger Sabina.

29 juni är första konserttill-
fället i Starrkärrs kyrka. Pre-
miären har lokal prägel då 
Marika Dahlbäck finns med 
och spelar cello. Övriga artis-
ter är Emma Giljan (piano), 
Tobias Nilsson (baryton) och 
Anders Åkerlid (violin). Från 
visa till klassiskt är rubriken för 
kvällen där det utlovas musik 
av Chopin och Mendelssohn, 
men även visor av Dan Anders-
son.

Den givna publiksuccén 
Peoria Jazzband sätter punkt 
för sommarmusiken i Starr-
kärr den 17 augusti. Däremel-
lan väntar till exempel fram-
trädanden av Eva Barthelds-
son och Greger Siljebo, La 
Festa di Musica, Bachkväll av 
Henrik Cervin och Västkus-
tens sommarorkester.

Fri entré råder till samtliga 
konserter, men besökarna får 
mer än gärna lämna ett bidrag 
till Starrkärr-Kilanda försam-
lings musikverksamhet.

– Självklart kostar det en 
hel del pengar att ta hit den 
här samlingen av artister. Vi 
får ett bidrag från Sensus, men 
det täcker inte på långa vägar 
de utgifter vi har. Församling-
en är dock angelägen om att 
försöka upprätthålla den här 
traditionen med återkomman-
de musikkvällar. Vi vet att den 
här typen av kultur ökar män-
niskors välbefinnande. Vi ser 
gärna att kyrkan blir en natur-
lig mötesplats även sommartid, 
avslutar Sabina Nilsson.

Sommarmusik i Starrkärrs kyrkaSommarmusik i Starrkärrs kyrka
– Klassiskt, folkton och jaazz utlovaszz utlovas

Sabina Nilsson i Starrkärr-Kilanda församling inbjuder till 
”Musik i sommarkvällen” i Starrkärrs kyrka. Premiär blir det 
onsdagen den 29 juni.

MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 24 juni kl. 14.00

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången
ALEgato, en ungdomlig folkmusik-

grupp från Ale Kulturskola.

• Servering

• Lotterier

• Fiskdamm

• Tombola

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

Välkommen ombord
REDERI DALSLANDIA 
www.dalslandia.com

Unna er en tur på vackra  
Dalslands kanal med  

M/S DALSLANDIA

Turlista 27/6 - 27/8.  
Restaurang ombord.

RING FÖR BOKNING:  
0530-310 27, 070-66 59 603.

Onsdagen den 8 juni 
startade vår resa med 
Stigenbuss bekvä-

ma fordon och med Urban 
vid ratten. Efter upphämt-
ning av de 41 deltagarna i 
respektive hemort i vår långa 
kommun, från Skepplanda i 
norr till Surte i söder, star-
tade vår Hemliga resa som 
delvis är tillägnad vår ideellt 
arbetande kafépersonal i Ak-
tivitetshusen – Älvängen och 
Björkliden. 

Färden gick söderut och i 
god fart passerade vi avtags-
vägen mot Ullared till del-
tagarnas lättnad. På Hal-
landsåsen gjordes uppehåll 
för kaffe eller te med dub-
belfralla. På utdelat kartblad 
kunde resenärerna sedan följa 
vår fortsatta färd, som där-
efter gick vidare till Ängel-
holm för en färd med Turist-
båten Laxen på Rönne å från 
Stadshusets brygga till Skäl-
derviken. Detta är en av Äng-
elholms mest besökta turist-
attraktioner. Vi fick upple-
va Rönne å på en skön båttur 
genom staden ut till småbåts-
hamnen, en färd på cirka en 
timme. Rönne ås lopp börjar 
i Ringsjön och efter cirka 84 
km rinner den ut i Skälder-
viken. Vår båtguide liknade 
Rönne ås lopp genom staden 
med de lummiga stränder-
na vid Amazonfloden och 
uppmanade oss att titta efter 
både alligatorer och exotiska 
fåglar, dock utan resultat.

Efter denna sköna båttur 
började hungern att ge sig 
till känna och vi tog plats i 
den snällt väntande bussen 
för färd till Höganäs hamn 
för en god lunch på restau-
rang Bryggan. Mätta och be-
låtna åkte vi sedan vidare ut 
via det välkända sommarpa-
radiset Mölle till Kullens Fyr, 

längst ut på Kullaberg. Detta 
är Skandinaviens ljusstarkaste 
fyr i ett av världens mest tra-
fikerade vatten. Den är be-
lägen 78,5 meter över havet 
och kan ses på fem mils av-
stånd. Sedan mer än tusen 
år har här funnits en fyrplats 
med ljus för att vägleda sjö-
farare.

Resan gick sedan vidare 
via Arild och fram till Flick-
orna på Skäret där vi avnjöt 
kaffe med hembakade wie-
nerbröd och specialiteten va-
niljhjärtan. Varje sommar 
serverar man över 65 000 
gäster och bakar drygt 37 000 
vaniljhjärtan för hand i ba-
geriet. Flickorna Lundgren 
firade sitt 70-årsjubileum 
med flaggan i topp. Därefter 
startade vi vår hemresa. 

Under resan gavs tillfälle 
till lite hjärngymnastik för att 
bilda yrken och fåglar av väl 
omkastade bokstäver. Glada 
och som jag hörde nöjda re-
senärer kunde på nytt trampa 
Ale kommuns jord vid halv-
åttatiden. Vädergudarna gyn-
nade oss med perfekt res-
väder, lagom sol och lagom 
värme. Torsdag morgon bjöd 
på regn!

Nästa resa blir till Äppel-
marknaden i Kivik den 22-23 
september och därefter Gö-
teborgsoperans föreställning 
av West Side Story den 25 
oktober. Som avslutning på 
årets resor blir färden till ett 
vintrigt ljusglittrande Lise-
berg för att avnjuta julbordets 
frestelser på Huvudrestau-
rangen onsdagen den 7 de-
cember.

Till slut: Tack alla ni som 
jobbar ideellt i våra cafeteri-
or och sprider glädje och ge-
menskap för alla besökare på 
våra aktivitetshus!

Stig Andersson

Hemlig resa med PRO

PRO Ale Norra begav sig på hemlig resa onsdagen den 8 
juni. Färden gick till Skälderviken.

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


