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Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Så mycket 
för så lite!

Nu startar de populära temadagarna på Stena Danica 

igen. Precis som i våras bjuder vi på underhållande och 

lärorika upplevelser ombord, varje vardag med avgång 

09.00. Livemusik, dans och magi. Tips och råd om mat, 

hälsa, trädgård m m. Mängder av sätt att förgylla 

vardagen, för bara 99:-.*  Välkommen Njutomlands!

Aktuellt veckoprogram hittar du alltid på 

stenaline.se/danmarkoverdagen.

* Gäller Stena Danica helgfri måndag–fredag i perioden     

   29/8–30/12 2011.

ONSDAG: Koppla av och fl y 
vardagen till tonerna av härlig 
musik! Dansa eller bara njut av 
vackra melodier och harmonier. 
En gång i månaden blir det 
danskryss till livemusik.

TORSDAG: Vidga dina vyer och fördjupa dina kunskaper! 
Den här intressanta dagsturen stillar din kunskapstörst. 
En gång i månaden har vi trädgårdstema.

FREDAG: Inled helgen med mat 
och dryck! Skaffa nya gastro-
nomiska kunskaper och träffa 
kockar, t ex Årets kock 2010, 
Gustav Trädgårdh, som 
kommer ombord 28/10.

TISDAG: Prova lyckan i bingo, 
utmana vännerna i spel, och 
förbluffas av skickliga trollkonster. 
Magikern Gaston underhåller 
nästan varje tisdag i höst.

MÅNDAG: En resa i hälsans tecken. 
I butiken fi nns ett brett skönhets-
sortiment och du kan passa på att 
fråga våra experter om hälsa och 
välmående.

Succén fortsätter!Danmark över dagen

99:-*fr

NOL. Solen sken över 
Nolängen i lördags och 
utgjorde perfekta för-
utsättningar för den 
årliga Noldagen. 

Ungdomsmatcher 
spelades under hela 
dagen och på gruspla-
nen kunde man fynda 
på bakluckeloppis.

Loppistrenden håller i sig och i 
lördags stod besökarna beredda 
att fynda när marknaden öpp-
nade. Filmer, cd-skivor och lek-
saker var bara några av de ting 
som fick byta ägare.

Under dagen spelades hela 
sex ungdomsmatcher och av-
slutningen stod seniorerna för 
när ett derby mellan Nol och 
Nödinge avgjordes. (Läs mer 
om matchen på sporten.) 

Även räddningstjänsten 
fanns på plats för att demon-
strera sin stegbil och annan ut-
rustning för barnen. 

Noldagen anordnas årligen 
av Nol IK och Andreas Mar-
tinsson från styrelsen var nöjd 
med helgens aktiviteter.

– Det blev fantastiskt bra. 
Under matcherna var det fullt 
av ungdomar, föräldrar och 
ledare. Nästa år hoppas vi på 
att ännu fler kommer att delta i 
bakluckeloppisen.

JOHANNA ROOS

Fotboll, brandbilar och bakluckeloppis
– Blandade aktiviteter lockade besökare till Noldagen

Filmfynd. Ann-Sofie Poutiainen och sonen Johan Karlsson, 6 år, köpte filmer ab Birgitta 
Alesjö.                 Foto: Allan Karlsson

DJ. Jarl Örjan Åsvatne köpte nästan alla CD-skivor av Claes Gustafsson. De kommer väl till 
hands eftersom han jobbar som diskjockey.             Foto: Allan Karlsson

Småsaker. 10-åringar-
na Fanny Albinsson och My 
Nordgren köpte rosa kaniner 
och änglar hos Gun Jansson.
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