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eller ring  020 79 33 84

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

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         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

Sagomspunna Barth
4 dagar i Nordtyskland
Pommernhotel Barth
  
Enligt legenden har Vineta, 
den sjunkna byn – även kallat 
Nordens Atlantis – legat här, där 
Barth nu ligger. En charmerande 
liten stad belägen vid Östersjöns 
brusande vågor med ett välbev-
arat centrum från medeltiden och 
en havspromenad. Hotellet ligger 
i lugna omgivningar i utkanten 
av staden. Härifrån har ni dessu-
tom möjlighet att uppleva t.ex. 
hansastaden Stralsund, semes-
terön Rügen, Nationalparken 
Jasmund och Koloss von Prora. 
Glöm heller inte julmarknaderna 
i Stralsund och Rostock!

Pris per person i dubbelrum

1.199:-
Pris utan reskod 1.349:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters 
 middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 1 x entré till 
 Vineta museum

 
Ankomst: 
Valfri 23/10-1/11, 10-21/11, 
26/-30/11, 17/12 2011 samt 
2-31/1 och 5/2-2/4 2012.

2 barn 
upp till 
14 år ½ 
priset 

Upplev Hamburg
4 dagar i förorten Norderstedt

Park Hotel Norderstedt 
Hamburg – gammal hansastad och underhållningens mecka! Hotellet 
ligger omgivet av butiker, restauranger och endast några hundra 
meter från U-bahn-stationen med ca 25- 30 minuter till centrum.

Ankomst: Tors-fre. t.o.m. 16/12 samt 5/1-22/6 2012.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x eftermiddagskaffe
• Parkering i hotellets 
 garage

 

2 barn 
upp till 
14 år ½ 
priset 

Weekend i Karlskrona
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Carlscrona 
Örlogsstaden Karlskrona, en av kustens vackraste platser med 
över 30 öar och holmar i Blekinge skärgård – här ligger hotellet 
med gångavstånd till centrum.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/12 2011 samt 6/1-22/6 och 3/8-
14/12 2012. Valfri höstlov och fl era högtider – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x kaffe & kaka
•  2 x kvällsbuffé

 

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

GLASRIKET – KOSTA: 
71 KM.

HJÄRTUM. Torsdagen den 
20 oktober samlades ett 
70-tal av SPF Göta Älvdals-
bygdens medlemmar i Hjär-
tumsgården för höstfest.

Fösta programpunkten 
stod Bert Carlsson, Swed-
bank , Lilla Edet, för.  Han 
berättade om bakgrunden 
till bankens beslut att inte 
hantera kontanter. Delta-
garna fick också tips på al-
ternativa betalningssätt 
och hur banken kan hjälpa 
kunder med till exempel 
nedsatt syn.

Innan nästa program-
punkt intogs ärtsoppa med 
varm punsch, för de som 
önskade.

Sören Eklund från 
Ardala utanför Skara över-
tog scen och berättade 
under rubriken ”Lanthan-
deln var centrum i sock-
nen”. Han visade sin film 
om faderns lanthandel i 
Ardala och framförde några 
visor till eget dragspel.

Träffen avslutades med 
kaffe och lottdragning.

❐❐❐

Månadsträff hos SPF Göta Älvdalsbygden

KUNGÄLV. Variationsrik.
Så skulle man enkelt 

kunna sammanfatta 
årets höstkonsert med 
Opus -83.

Publiken i Mimers 
Hus fick uppleva allti-
från opera och jazz till 
hårdrock.

– Det är en sjuk blandning 
av musik, konstaterade Con-
fusions kapellmästare Dan 
Lindén.

Så sant. De drygt 200 be-
sökarna som valt att förläg-
ga söndagseftermiddagen i 
Mimers Hus fick vara med 
om en udda men ack så un-
derhållande resa genom olika 
genrer.

Med sedvanlig professio-
nalism och härlig utstrålning 

bjöd Opus -83 på en två tim-
mars njutningsfull upplevel-
se. Dirigent Jack Svantes-
son och hans 35 personer 
röststarka kör fick välför-

tjänta applåder när slutnum-
ret, Queens Bohemian Rhap-
sody, klingat ut.

– Att kunna blanda olika 
musikstilar är väldigt roligt. 
Det är utvecklande och dess-
utom kul för publiken, säger 
Svantesson som hade all an-
ledning att vara nöjd med 
söndagens framträdande.

”Gabriellas sång”, 
”Himlen är oskyldigt blå”, 
”Amazing Grace” och ”Phan-
tom of the Opera” var några 
av de musikstycken som 
framfördes. Förutom vacker 
körsång fick vi också höra fin-
stämd solosång av Olle Pe-
tersson, Jennie Elonsson, 

Ingela Friberg och Sven 
Emanuel.

Variationsrik höstkonsert med Opus -83

I MIMERS HUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Opus -83 svarade för en bejublad höstkonsert i Mimers Hus i söndags.

Olle Pettersson.

 


