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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:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Kulturrika Bremen
4 dagar i Tyskland
Mercure Hotel Hanseatic 
Bremen 
Besök den anrika hansastaden 
Bremen som genom århun-
draden upplevt välstånd som 
handelsknutpunkt – ert moder-
na hotell ligger endast 2 km 
från den historiska gamla 
stadsdelen. Bremen erbjuder 
även en allsidig bekantskap 
för kulturintresserade: T.ex. det 
imponerande renässansrådhuset 
på Marktplatz där kan ni i käl-
larrestaurangen äta lunch och 
prova några av restaurangens 
600 tyska viner. Besök gågatan 
Böttcherstrasse, där konsthand-
verkarna håller till samt mysiga 
caféer och restauranger.  

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé
•  1 x 3-rätters middag på 

Bryghuset Schüttinger

• 1 x välkomstdrink

 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2011 och 2/1-29/5 2012.

Julmarknad vid Bremer 

Rathaus: 2,2 km. Bra 
barn-

rabatt

Dynamiska Köpenhamn
3 dagar i Jylland

Comfort Hotel Xpress Copenhagen  
Från ert hotell har du några av huvudstadens största upplev-
elser och sevärdheter som grannar. Mindre än 100 m från hotel-
lets entrédörr ligger det nästan stjärnformade Kastellet, ett av 
Nordeuropas bäst bevarade fästningsanläggningar. 

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

 
Kom ihåg

Julmarknad i Tivoli: 2,7 km.

Bra 
barn-

rabatt

   
Ankomst: 
Valfri t.o.m. 16/12 2011.
Inkluderar endast slutstädning.

Sköna Skövde
3 dagar i Skövde centrum

Clarion Collection Hotel Majoren 
Skövde är handbollsstaden där det spelas på hög nivå och en av 
Sveriges – här ligger ert hotell, ett hemtrevligt hotell. 

Ankomst: Fredagar t,o.m. 16/12 2011och 6/1-15/6 2012. Valfri i 
höstlov och helgdagsferier – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x kvällsbuffé
•  2 x eftermiddagsfika m. 

kaffe & kaka

Bra 
barn-

rabatt

Extranatt inkl. frukostbufféendast 549:- pr. pers.

SURTE. På torsdag blir 
det underhållning i 
hyttan.

Glasbruksmuseet väl-
komnar gruppen Macho 
Grande.

Countrymusik av 
bästa märke utlovas.
Biljetter till torsdagens eve-
nemang säljs på Glasbruks-
museet och på biblioteket i 
Surte. 60 platser finns varför 
det är först till kvarn som 
gäller.

– Vi hoppas naturligtvis på 
fullsatt salong, säger Lisbeth 
Hirsch i arrangörskommit-
tén.

I pausen kommer gästerna 
att kunna köpa korv med 
bröd och dricka. Förhopp-
ningen är att återkomma 
med fler artistframträdanden 
under hösten.

– Det är i alla fall vår ambi-
tion. Vad vi definitivt vet är 
att det blir traditionell jul-
marknad på museet lördagen 
den 10 december, säger Lis-
beth.

I helgen avslutades konst-
utställningen ”Konstnärer 
från Surte – förr och nu”. 
Under den gångna månaden 
har konstverken funnits att 
beskåda inne i Glasbruksmu-
seet.

– Det har varit ett stort 
intresse och många har 
uttryckt sin förtjusning över 
arrangemanget, avslutar Lis-
beth Hirsch.

JONAS ANDERSSON

Countrymusik i hyttan

SURTE. Styrelsen för Surte-
Bohus Bok- och biblioteksför-
ening förblir densamma som 
föregående år.

Det beslutade ett välbesökt 
årsmöte i tisdags kväll.

Samtidigt presenterades 
programmet för höstens med-
lemsträffar.

Doris Hellman svingar ordförande-
klubban i ytterligare ett år. Det står 
klart sedan Surte-Bohus Bok- och bib-
lioteksförening haft sitt årsmöte.

– Vi gamla trotjänare fick förnyat 
förtroende, säger Doris.

Efter att årsmötesförhandlingarna 
klarats av blev det underhållning med 

Ulf Magnusson. En uppskattad sådan.
– Ulf kåserade i ungefär en timme 

om en lantbrevbärares vardag i Möln-
dal på 1970-talet. Han hade inget 
manus, men visade bilder på hur områ-
det förändrats under de senaste 35-40 
åren. Det var oerhört intressant att 
höra Ulfs berättelser, säger Doris Hell-
man.

Efter kåserandet serverades alla 
mötesdeltagare kaffe och smörgås.

Nästa arrangemang blir tisdagen 
den 11 oktober då Röda rummet står 
på programmet. Bokens dag infaller 
den 22 oktober och tisdagen den 15 
november kommer Larmet på besök 
till Surte kulturhus.

JONAS ANDERSSON

Oförändrat i biblioteksföreningens styreOförändrat i biblioteksföreningens styre

– Välbesökt möte i Surte kulturhus– Välbesökt möte i Surte kulturhus
Doris Hellman, ordförande i Surte-Bohus Bok- och biblioteksförening.

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 12/10 kl 18.30 
Försvunnen

Jag saknar dig
Onsdag 5/10 kl 18.30

Entré 100 kr.

www.alefolketshus.se

Visa på 
villovägar
Teater och allsång för barn där 

publiken sjunger med så att 
det dånar - med en av världens 

största sångböcker.

Musikdirektören och Assistenten ska 
hålla en helt vanlig musiklektion. 
Men plötsligt kommer det in en 

pojke med sin skrikande lillasyster i 
en barnvagn. Han vill ha hjälp med 

att hitta en vaggvisa så att hans 
syster kan somna, men råkar gå 

vilse i den gigantiska sångboken.

Söndag 9 okt 
kl 15.00

Medborgarhuset, Alafors
Biljetter 60 kr säljes på Biblioteken 

i Nödinge och Skepplanda, Ale 
bokhandel i Nödinge, Allans 
bokhandel i Älvängen och 

medborgarhusets kassa från kl 
14.00 på speldagen. 

Barn- och familjeföreställning.

  Sponsor:
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Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com


