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Aktiv semester
4 dagar i Nordtyskland
Club Hotel Timmendorfer 
Strand   
Kluckande vågor och ett hav 
med aktivitetserbjudanden 
– på Club Hotel Timmendorfer 
Strand som ligger 12 km från 
Travemünde kommer ingen att 
bli uttråkad. Omgivningarna 
med utsikt över Lübeckbukten 
lockar till spatserturer längs 
strandpromenaden (500 m), 
golf under den klarblå himlen 
på Golfpark Ostsee (6 km) eller 
en utfl ykt till historiska Lübeck 
(20 km). Här bjuds det på stora 
underhållnings- och motions-
program, beautycenter, bow-
ling, kvällsshower, inom- och 
utomhuspool och mycket mer! 

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.099:- 

• 3 övernattningar
• 3 x champagnebrunch
•  3 x 3-rätters middag/buffé
• Stort aktivitetsprogram
• 50 % rabatt på greenfee
•  Entré till pool, bastu & 

fitnesscenter

 Ankomst: Valfri 24/10-
16/12 2011 samt 2/1-26/3 
2012.

OBS: Kuravgift ska betalas direkt 
på hotellet: 1,50 EUR per person 
per dygn.

2 barn 
upp till 
13 år ½ 
priset 

Endast för 
barn:

Glass vid 
ankomst, 

favoriträtter 
till middag & 
barnklubb!

Upplev Jylland
3 dagar i Danmark

Hotel Søgården 
Hotellet ligger mellan Kolding och Esbjerg, och placeringen gör det 
lätt och smidigt att utforska den sydliga delen av vackra Jylland. 

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

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 3-rätters middag 
•  1 fribiljett per rum till 

Djur- & Naturpark
• 1 timmes compact golf
• 1 timmes bowling

 

Extranatt inkl. frukost 

endast 399:- 

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen  
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, ligger på en halvö i 
skärgården med havsutsikt och nära till natur. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 9/12 2011 samt 13/1-8/6 2012. Valfri 
18-21/10 och 1-4/11 2011. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag 

inkl. kaffe
•  1 x kaffe & kaka på 

ankomstdagen

 

Extranatt inkl. frukost 
endast 549:- 

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

Anita-Rubrikernas kvinna, 
Sextiotalets schlagerikon
 

En raffl ande föreställning med Systrarna 
Lockwall och Malena Jönsson
 
Biljetter:
Ale bibliotek/Nödinge
Vuxen 160 kr , Ungdom 100 kr
Scenpassrabatt 40 kr
 
Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF

ANITA LINDBLOM X 3
TORSDAG 10 NOVEMBER KL 19.00
TEATERN, ALE GYMNASIUM

Lördagen den 29 oktober 
bjuder Repslagarmuseet på en 
kvällsföreställning i två delar. 
I den första delen får vi höra 
visor och sånger av Cornelis 
och Afzelius framförda av 
Ingvar Örner på sång och 
gitarr, och Bengt Bygren på 
klaviatur och dragspel

Björn Afzelius och Cornelis 
Vreeswijk anses som två av 
Sveriges främsta rebeller med 
knivskarpa ord för rättvisa och 
jämlikhet. De värnade om de 
svaga och utsatta i samhäl-
let. De brann för ökad accep-
tans och tolerans, samt rätten 
att få vara annorlunda. Ett 
budskap som genomsyrar alla 
deras texter.

Genom den rutinerade 
sångaren och skådespelaren 
Ingvar Örner och den legen-
dariske Göteborgsmusikern 
Bengt Bygren får vi nu en 
varmt välkommen hälsning 
från de båda idealisterna. 
Nämnas kan att Bengt Bygren 
har varit med i Björn Afzelius 
band The Globetrotters.

Efter pausen uppträder den 
lokala Blåsorkestern Larmet 
med Kent Carlsson som 
solist. Larmet är en under-
hållningsorkester som spelar 
all slags musik, men med en 
viss tonvikt på jazz. Larmet 
arrangerar egna konserter, 
ibland med solist eller kör.

Orkestern består av 15 
amatörmusiker som övar 
regelbundet i bygdegården 
i Skepplanda. De har varit 
verksamma i kommunen över 
30 år, och deltar bland annat 
på nationaldagsfirandet.

Musikcafékvällen kommer 
således att bjuda på en varie-
rande föreställning av både 
sång och musik. Före eller 
i pausen finns det kaffe och 
bulle att köpa.

❐❐❐

Dags igen för populärt Musikcafé
– Underhållninng på Repslagarmuseetg på Repslagarmuseet

Ingvar Örner, sång och gitarr, och Bengt Bygren, klaviatur och dragspel, inleder Musikcafé-
kvällen på Repslagarmuseet nästa lördag.

Blåsorkestern Larmet spelar all slags musik, men med tonvikt på jazz.


