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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna 
vardagar kl. 8-15.30
och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Kastrup

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

Quality Hotel Dan ★★★★

Det 4-stjärniga Quality Hotel Dan lig-
ger i Kastrup med metro- och buss-
förbindelser i stort sett rakt utanför 
dörren. Med metron så nära kan ni 
stå på Kongens Nytorv inom en kvart 
och har alla Köpenhamns sevärdheter 
och möjligheter framför er. Om solen 
skiner kan ni ta en tur till det alltid 
trevliga och livliga Nyhamn, där man 
kan njuta av ett glas välsmakande 
fatöl eller kanske ta en promenad 
omkring hamnen och se staden från 
vattensidan. Men använd er också av 
Strøgets shoppingmöjligheter – eller 
njut av en god lunch på ett av de ota-
liga caféer och restaurangerna som 
finns. Och för barn eller helt enkelt 
barnsliga själar kan en tur till Tivoli 
göra underverk – här finns allt från 
vilda nöjen till de lite mer lugnare 
sorterna.

Skidsemester 
i Skeikampen

Skitorget Apartment ★★★

Gör er redo för några aktiva dagar 
med full fart nerför backen! I århund-
raden har skidentusiaster vallfärdat 
till Skeikampen för att åka skidor 
i det snösäkra skidområdet ovan 
Gudbrandsdalens djupa skogar. Er 
semesterlägenhet ligger idylliskt vid 
bergets fot på gångavstånd till pis-
terna på Skeikampen Resort – en tra-
ditionsrik välplacerad bas för en aktiv 
semester i fjällen. Området är perfekt 
för barn med ett avgränsat barnom-
råde med bl.a. barnland och skidskola 
som underlättar för de små och bidrar 
till att de första erfarenheterna med 
skidor under fötterna är positiva. Här 
hittar ni även ett lugn som gör att ni 
inte blir helt slutkörda efter en veckas 
skidsemester i full fart.

Pris per person i dubbelrum 

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

Pris per lägenhet från (max 4 sängar)

2.399:-
Pris utan reskod från 2.549:-

4 dagars semester på 
semesterlägenhet 
i Norge

Upplev Köpenhamn!

 
(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.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Ankomst: Valfri t.o.m. 29/12 2011 
samt 1/1-23/6 2012. 

Extranatt m. frukostbuffé: 
Endast 499:-

Ankomst: 
Söndagar t.o.m. 19/4 2012.

6 dagars semester från endast: 
3.299:- Ring & hör!
8 dagars semester från endast: 
3.999:- Ring & hör!

Alla priser & perioder:
3/11-17/12/2011:  2.999:-
18-24/12/2011:  3.349:-
25-31/12/2011:  5.699:-
1-7/1/2012:  2.399:-
8-21/1/2012:  2.999:-
22-28/1/2012:  4.549:-
29/1-11/2/2012:  5.449:-
12-18/2/2012:  7.499:-
19-25/2/2012:  8.199:-
26/2-10/3/2012:  6.199:-
11-31/3/2012:  5.399:-
8-21/4/2012:  2.999:-

ÄLVÄNGEN. Keramikern och 
spårvagnsföraren Berit Linde-
gren visar färgsprakande kera-
mik med mönster inspirerade av 
naturen och dess innevånare i 
vatten, jord och luft. 

Även bruksgods, skulpturer 
och dekorationer finns med.

Ansikt & Insekt heter utställ-
ningen som invigs på Repslagar-
museet nu på söndag

Berit Lindegren, född och uppvuxen i 
Alafors, har alltid tyckt om att arbeta 
med händerna.

Hon har prövat på olika material och 
konstformer, bland annat trä och textil. 
Att det så småningom blev lera är mer 
en tillfällighet. Hon är utbildad i kera-
mik och skulptur på Nyckelviksskolan 
(Lidingö), men har även utbildning i 
dekorationsmåleri.

Aleborna har kunnat njuta av hennes 
konst i form av flera väggmålningar, 
bland annat i Bohus servicehus.

Berit har provat på många konst-
former, men kommer alltid tillbaka till 
keramiken. Hon har inte tröttnat på 
lera, trots alla år som gått sedan hon 
tummade den första skålen på Oskars-

hamns folkhögskola.
Berit är praktisk och jord-

nära. Hon tycker om saker 
som kan användas. Därför blir 
det många drejade föremål. 
Hon modellerar också gärna, 
ofta i kombination med drejat. 
Det kan till exempel vara en 
modellerad knopp på ett lock.
Berit är förtjust i djur av alla 
slag, både stora och små. Ibland 
som form mer än i verkligheten.
I denna utställning visas både 
bruksföremål och unika ting 
som skulpturer och kakelbilder.
Berit gillar färger och mönster, 
samt kontrasten mellan stad och 
land. När hon i sitt arbete som 
spårvagnsförare far runt i staden, 
söker blicken alltid färger och 
mönster i allt hon ser, männis-
kor, växter, byggnader med mera.  
Berit tycker det är bra att kunna 
samla inspiration och idéer sam-
tidigt som hon fixar sin grundför-
sörjning. 

Ansikten och insekter har 
alltid fascinerat Berit. Formerna, 
mönstren och variationsrike-
domen, samt mångfalden. Ett 
ansikte med nästan samma grund-
form kan varieras i det oändliga 
och varje ansikte blir unikt.

Vernissagedagen är Berit 
närvarande och svarar gärna på 
frågor. Utställningen pågår till 
och med 16 oktober.

❐❐❐

Spännande utställning på Repslagarmuseet
– Berit Lindegren visar färgsprakande keramik

Ansikt & Insekt heter den keramikut-
ställning som invigs på Repslagarmu-
seet nu på söndag.

Berit Lindegren från Alafors har provat 
många konstformer, men kommer alltid 
tillbaka till keramiken.

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

Kommande

Onsdag 5/10 kl 18.30 

Bilar 2

Söndag 25/9 kl 15.00 
Matiné. Entré 60 kr

Jägarna 2

Tisdag 27/9 och 
onsdag 28/9 kl 18.30
Entré 100 kr, från 15 år

Jag saknar dig

Panikteatern framför:

Tid för avgång
– en skenbar komedi

Tisdag 11 oktober kl 19.00
Teatern, Ale Gymnasium

Biljetter: Ale Bibliotek 160kr
Scenpassrabatt 40kr
Ungdom 100kr

Arrangör: Teaterföreningen i Ale & ABF


