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Tisdagen den 18 oktober 
reste ett fyrtiotal medlemmar 
från PRO Hjärtum-Väster-
landa till medborgarhuset i 
Alafors. Vi åkte för att heja 
fram vårt lag som skulle möta 
PRO Ale Norra i den riks-
omfattande tävlingen PRO-
vetarna.

En tävling där kunskap och 
allmänbildning sätts på prov. 
Hjärtum-Västerlandas lag 
som bestod av Bengt-Arne 
Högberg, Nils-Olof Körner 
och Stig Hansson startade 

med full pott på de två första 
frågorna. Ett försprång som 
skulle hålla hela tävlingen. 
Vårt lag svarade rätt på alla 
frågor och vann med 20 
poäng mot Ale Norras 17 
poäng.

En spännande tävling där 
båda lagen visade prov på 
stora kunskaper då frågorna 
var mycket varierande.

PRO Hjärtum-Västerlanda 
går nu vidare i tävlingen och 
får i kvartsfinalen möta PRO 
Skallsjö.                   Tage Lindell

Hjärtum-Västerlanda vidare i PROvetarna

NÖDINGE. Sång, musik 
och bild.

Det var vad publiken 
till Kulturskolans höst-
konsert fick uppleva i 
torsdags kväll.

I samband med kon-
serten skedde också en 
insamling till förmån 
för Världens barn.

Det var musiken som domi-
nerade när Kulturskolan bjöd 
in till sin traditionella höst-
konsert i Ale gymnasium.

– Intresset för att spela 
instrument är alltjämt stort 

bland barn och unga. Det 
finns många grupper igång, 
förklarar Bo Jansson.

Att det finns gott om duk-
tiga musiker och talangfulla 
sångfåglar fick vi ett tydligt 
bevis för när Kulturskolans 
elever intog scenen i teater-
salongen. Stilarna varierade 
och det serverades alltifrån 
folkvisor till popdängor.

– Vi förfogar över väldigt 
många ambitiösa elever som 
verkligen har framtiden för 
sig, avlutar Bo Jansson.

JONAS ANDERSSON

Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan  
Hotellet ligger centralt i Kastrup med metro- och bussförbindelser. 
Med metron så nära kan man stå på Kongens Nytorv inom en kvart. 
Upplev Nyhamn och Ströget med alla pubar, caféer och butiker. Ta 
en tur till fristaden Christiania!

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

• 2 övernattningar
• 2 x ekologisk frukostbuffé
•  Flygbuss till/från Kastrup 

flygplats

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

2 barn 
upp till 
14 år ½ 
priset 

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Julmarknad på 

Tivoli nov-dec

Äventyr i Nordtyskland
4 dagar i Tarp

Landgasthof Tarp 
Den lilla staden Tarp ligger ca 2-3 km från den dansk-tyska gräns-
en. I centrum ligger det lilla landgasthof som härstammar helt 
tillbaka till 1904. Nordtyskland är fyllt med sevärdheter: Besök 
Flensburg, Schleswig, Kiel, Husum eller Friedrichstadt!

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 3 x kaffe & kaka
• 1 flaska vin vid avresa

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2011 samt 14/1-29/5 2012. 

Julmarknad i 

Flensburg 14 km

Skidåkning i Österrike
8 dagar i St. Johann in Tirol
Hotel Park   
St. Johann in Tirol ligger vid foten 
av det storslående Kitzbüheler 
Horn, med ert familjeägda hotell i 
centrum av staden med skidbuss 
direkt från hotellet till skidliftar, 
skidområden och centrum. St. 
Johann in Tirol är en del av det 
stora skidområdet Schneewinkel 
med Fieberbrunn, Oberndorf 
och St. Ulrich, där man har till-
gång till över 170 km pister, 54 
lifter och mer än 250 kilometer 
längdskidåkningsspår. Njut av 
afterski när dagen är slut!

Ankomst: Söndagar 25/12 
2011-25/3 2012. 
OBS: Kuravgift på 1,20 EUR per person från 
12 år per dygn betalas direkt på hotellet.

Pris per person i dubbelrum

från 4.649:-
Pris utan reskod från 4.949:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag/buffé
• Fackelvandring
•  Fri entré till Panorama 
Badewelt badland

• Skidbuss

Bra 
barnrabatt
– ring och 

hör!

ALLA PRISER & PERIODER 
2011-2012:
22/12-7/1:  6.899:-  
8/1-4/2:    5.399:-      
5/2-3/3:      6.499:-   
4/3-3/4:    4.649:-

                    Hotel Park 

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:
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

NÖDINGE. Anita Lindblom 
var rubrikernas kvinna och 
60-talets schlagerikon. 
Varken förr eller senare har 
Sverige haft en sådan schla-
gerstjärna som Anita Lind-
blom. Hennes mörka röst 
med den precisa fraseringen, 
fylld av erotik och hemliga 
möten, fyllde radioutsänd-
ningar. Med sin schlagerhit 
“Sånt är livet“ blev hon 
“Anita” med svenska folket 
och hennes röst bar henne 
ut i Europa, med sikte på 
Amerika.

Systrarna Gabriella 
och Sofia Lockwall samt 
Malena Jönssons kritiker-
rosade krogshow ”Anita 
Lindblom x 3” gästar Ale 
gymnasium torsdagen den 10 
november då de framträder 
i teatersalongen. Föreställ-
ningen lyfter fram tre mot-
sägelsefulla sidor av Anita 
Lindblom: Den hon är, den 
hon vill vara och den offent-
liga bilden. Anita Lindblom 
kom från ett splittrat hem 
och liksom sin mor födde 
hon sitt första barn när hon 
var bara 17 år. Men Anita 
Lindblom lät sig inte hejdas 

och med en vilja av stål nådde 
hon sin framgång.

Hennes succéfyllda karriär 
kantades även av löpsedlar 
och skandaler. Rubrikerna 
handlade om män, skatte-
fusk, landsflykt, ett stormigt 
äktenskap med boxaren 
Bosse Högberg, självmords-
försök och till slut en evig 
och oavslutad rättslig process 
mot en svensk flyttfirma som 
förstört hela hennes bohag. 

Vecko- och kvällspressens 
lösnummerförsäljning slog 
rekord. Aldrig har så många 
tidningar haft en sådan 
ensam stjärna att tacka för så 
mycket.

Systrarna Lockwall har 
arbetat tillsammans med ett 
antal produktioner. Det här 
är deras tolfte teaterproduk-
tion för den fria scenen. De 
har medverkat i ”Allsång på 
Skansen” och turnérat för 

Nostalgisk musiktripp i Ale gymnasium
– ”Anita Lindblom x 3” kommer på besöklom x 3” kommer på besök

Systrarna Gabriella och Sofia Lockwall samt Malena Jönsson kommer till Ale gymnasium 
torsdagens den 10 november med den kritikerrosade showen ”Anita Lindblom x 3”.

Riks/teaterföreningar och 
Folkets Hus och Parker. 
Sedan 2007 har de samarbe-
tat med Malena Jönsson, en 
av upphovskvinnorna bakom 
kultbandet Tant Strul.  För 
regin står Ingrid Boström 
som har tillhört Dramatens 
fasta ensemble.

❐❐❐

Höstkonsert med Ale Kulturskola

The Jocals, bestående av Josefine, Åsa, Elin, Ida och Isabell, 
stod på scenen när Ale Kulturskola bjöd in till sin traditio-
nella höstkonsert i torsdags kväll.

Stråkensemblen Alegato framförde musikstycket Nitutsch-
ka czardas.


