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Herrgård i Blekinge
3 dagar i Trensum

Guö Värdshus 
Den traditionsrika herrgården ligger idylliskt med utsikt över 
skärdgården, omgiven av lummig skog, sjöar, hav, vattendrag, 
röda trähus och upplevelser. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/12. Valfri 14-21/10 & 28/10-4/11 2011.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag
• 1 flaska mousserende vin

 

Guö Värdshus 
Extranatt inkl. frukost 

endast 599:- 

Slottsromantik vid Mosel
6 dagar i Tyskland

Schloss Hotel Petry 
Här bor ni på det 800 år gamla och eleganta medeltidsslottet 
vid Moselfl oden omgivet av korsvirkesidyller och bördiga vin-
terrasser. Ta en båttur på fl oden eller besök Beilstein, riddarstaden 
Cochem och Koblenz!   

Ankomst: Valfri 30/10-13/12 2011. 

Pris per person i dubbelrum

3.049:-
Pris utan reskod 3.349:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 4-rätters middag
• 1 x vinprovning
•  1 x rundvisning på snaps-

bränneri med smakprover

 

Nordtysklands 
praktstäder
 4 dagar i Gadebusch
Hotel Christinenhof 
Ett litet paradis med 2000 glitt-
rande sjöar avgränsade med 
1700 km östersjökust – det 
är landskapet Mecklenburg-
Vorpommerns prakt. Hotel 
Christinenhof ligger i utkanten 
av den lilla medeltidsstaden 
Gadebusch, ca 225 km från 
den danska gränsen och 90 km 
från Rostock. Här bor man per-
fekt i förhållande till några av 
Nordtysklands största attrakt-
ioner: De praktfulla hansa-
städerna Lübeck och Wismar 
vid Östersjökusten samt törn-
rosaslottet i Schwerin.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 välkomstdrink
•  1 entré till Museum 

Gadebusch

• 1 entré till Kloster Rehna

 Ankomst: Tors- och sönda-
gar t.o.m. 18/12 samt 1/1-
17/6 2012. 

Julmarknad i Schwerin: 29 km, Julmarknad i Wismar: 33 km  Julmarknad i Lübeck: 42 km

Hotel Christinenhof 

1 barn 
4-8 år 
endast 

149:- 

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

STARRKÄRR. Höstens 
Skratta & Sjung bjuder 
på garanterad högklas-
sig underhållning.

Aldrig förr har en 
sådan efterlängtad 
sångduo besökt Starr-
kärrs bygdegård.

Biljettförsäljningen 
tog fart med detsamma 
när Öbarna presentera-
des som gästartister.

Nu på söndag är det åter 
dags för Skratta & Sjung, 
en musik- och trivselstund 
som introducerades för tre 
år sedan. En gång på våren 
och en gång på hösten bjuder 
Studieförbundet Vuxensko-
lan, Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening och Starr-
kärrs bygdegårdsförening 
in till festlig underhållning i 
bygdegården.

– Det har blivit en succé, 
ingen tvekan om det. Det 
är enkelt och folkligt, precis 
som det ska vara, säger Inga-
Britt Karlbom i arrangörs-
kommittén.

Söndagens program skru-
var upp förväntningarna. 
Öbarna, som består av det 
bohuslänska paret Eva Jar-
nedal och Janne Magnars-
son, är välkända i sin genre. 
Visor är deras signum, både 
eget material men även som 
tolkare av Taube.

– Vi kommer att blanda 
och ge lite grann. Jag lovar 

publiken att vi ska spela 
”Inbjudan till Bohuslän”. 
Det är den mest önskade 
låten av alla och vår version 
finns med på en halv miljon 
sålda cd-skivor. Det är nästan 
svårt att förstå, säger Janne 
Magnarsson.

– Eftersom det heter 
Skratta & Sjung får vi väl 
försöka vara lite roliga också 

och visa på vår humoristiska 
sida. För övrigt kommer vi 
att spela det folk förväntar 
sig att få höra av oss.

Har ni besökt Ale tidi-
gare?

– Ja, men nu var det 
många år sedan. Jag vet att 
vi har gjort spelningar ibland 
annat Ale gymnasium och 
Nols Folkets Hus.

Hur många spelningar 
gör ni på ett år?

– Nu är vi lite av pensio-
närer, så vi har dragit ned på 
turnerandet. På ett år blir det 
ungefär 30 spelningar, det 
tycker vi är lagom, avslutar 
Janne Magnarsson.

Öbarna underhåller i Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Janne Magnarsson och Eva Jarnedal, som utgör den populära duon Öbarna, kommer till 
Starrkärrs bygdegård nu på söndag.

– Dags för Skratta & Sjung igenratta & Sjung igen

Sång och musik från Paris bjöds 
deltagarna vid septembermötet på 
men först informerade Birgitta 
Nilsson från Rädda Barnen om in-
samlingen och stödgalan för Värl-
dens Barn.

Scenen intogs därefter av Anna 
Heikinnen och Bernt Andersson. 
Med Annas inledningssång om att 
rida på en gris till Paris förflyttades 
vi snabbt dit. Där fick uppleva det 
speciella skimmer som omger staden 
genom att lyssna till Anna i Under 

Paris broar.
Under sina studier till konstnär 

bodde Evert Taube här. Det var då 
han träffade sin Astri och skrev Min 
älskling du är som en ros. Då tilläg-
nad henne, idag framförd av Anna 
med följsamt komp av Bernt. Att 
Bernt också är en stor virtuos visade 
sig tydligt i det solonummer där han 
bjöd oss på en liten fransk vals.

Inget Paris utan Edith Piaf. 
Självklart framförde dagens under-
hållare flera av hennes sånger med 
stor inlevelse och musikalitet. La vie 
en rose och Je ne regrett fanns bland 
annat med på repertoaren.

Efter denna njutbara september-
förmiddag var det dags att ta del av 
information. Insamlingen, idag till 
Världens Barn, inbringade 3 670 
kronor. Biljetter till Stadsteaterns 
Påklädaren den 4/11 finns.

Representanter från Swedbank 
meddelade att de upphör med sedlar 
och mynt fr.o.m den 7/11 och in-
formerade om betalningsmöjlighe-
ter framgent. Banken ingår i Trygga 
Kungälv, ett projekt där banker, 
polis, skolor m.fl. arbetar just för ett 
tryggt Kungälv.

Marita O påminde om oktober-
programmet och Tore R om foto-
behandlingskursen. Bengt M berät-
tade om visningar i Ale och besök på 
Thorskogs slott och Bengt B läm-
nade reseinformation.

Birgitta B i valberedningen efter-
lyste nya krafter till styrelse och pro-
gramgrupp. Bridgeintresserade kan 
ringa Sonja Forsbring då fler plat-
ser finns.

Inga Isaksson

En tur till Paris för Aktiva Seniorer

familje
fotografering

Ring för bokning och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

50% rabatt på förstoring

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

Försvunnen
Onsdag 12/10 kl 18.30

Entré 100 kr. Från 15 år

Detta är den sista filmen med 
den gamla tekniken. 

Vi bygger nu om bion till 
digitalbio och återkommer 

någon gång under november.


