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Upplev Lüneburger 
Heide
3 dagar i Bi spingen
Hotel Zur Grünen Eiche ★★★

I utkanten av den nordtyska 
naturparken, Lüneburger Heide 
ligger detta gemytliga hotell 
som en gång i tiden var det ett 
av Tysklands mest hippa dans-
ställen. Platsen är en optimal 
utgångspunkt för upplevelser i 
de natursköna omgivningarna 
med gröna ekträd. Ta en prom-
enad in till Bispingen (3 km) eller 
njut av kvällssolen med den goda 
lokala ölen i hotellets Biergarten. 
Ta med familjen till populära 
nöjesparken Heidepark Soltau 
(14 km) eller Serengeti Safaripark 
(51 km).

Pris per person i dubbelrum 

999:-
Pris utan reskod 1.149:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé 
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
•  1 dags uthyrning av cyklar

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2011 samt 3/1-30/8 2012. 

Hotel Zur Grünen Eiche

Upplev Lüneburger 

Julmarknad 
i Lüneburg 37 km 

3 övernattningar
endast 1.449:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Bykrog i Skåne
3 dagar i Krist ianstad

Hotel Bykrogen 
Familjeägd, rustikt inredd bykrog 
byggd på tidigt 1900-tal med välkänd 
restaurang belägen strax utanför 
Kristianstad vid Råbelövssjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x Bykrogens stora och 

kända exklusiva grillbuffé 
inkl. dessert & kaffe m. 
trubadur/levande musik

Ankomst: Fredagar 6/1-15/6 
2012.

Extranatt inkl. frukost 
endast 399:- 

Nordtysklands kust
4 dagar på strandh� ell i Sierksdorf

Hof Sierksdorf ★★★  
Strandhotell i Holsteinische 
Schweiz kulliga och sjörika lands-
kap. Cykla och vandra, njut av bad 
och spa eller upplev staden Plön 
eller Lübeck.

4 dagar på strandh� ell i Sierksdorf
Julmarknad 

i Lübeck 29 km Pris per person i lägenhet 

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink i baren
• Slutstädning

Ankomst 2011: Nov: 24, 27. 
Dec: 1, 4, 8, 11, 15, 18. 
Ankomst 2012: Tors och sön 
5/1-1/4 samt 12/4, 15/4 och 
22/4. 

Hof Sierksdorf

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

www.alefolketshus.se

Britta & 
Mälitta

Med Britta & Mälitta på scen är det 
garanterat svårt att stå still! Med 
massor av poplåtar, roliga repliker 

och kusin Krilles epa-traktor 
underhåller de stora som små. Häng 

med på ett musikäventyr du sent 
glömmer!

Söndag 20 nov 
kl 15.00

Medborgarhuset, Alafors
Från 3-8 år. 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. 

  Sponsor:

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

– Underhållning i Skepplanda bygdegård

Kullens Kapell spelar mycket åt 
studieförbund, är ofta kulturinslag 

på möten, men gör även kyrkospel-
ningar. Nu blir det bygdegårdsun-

derhållning.
– Ett kulturinslag som vi 

hoppas att publiken i Ales 
norra del ska uppskatta, säger 
Kent Carlsson i Skepplanda 
bygdegårdsförening, som 
står bakom arrangemanget.

Kullens Kapell utgörs av 
Eva Ekhagen, Ann-Katrin 
Hellner, Johan Malmström 
och Roy Sällström. Kvar-
tettens repertoar är stor och 
varierad. Den spänner över 
folkmusik, visor, gamla schla-
gers, country och egenskrivet 
material, allt framfört på 
svenska. Med hjälp av olika 
instrument får man fram 
olika ljudbilder i musiken.

– Det blir en lördag att 
se fram emot, avslutar Kent 
Carlsson.

En resa med Kullens Kapell

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kullens Kapell kommer till Skepplanda bygdegård nästa lördag.

ÄLVÄNGEN. Höstlovet 
lämpade sig knappast 
för några utomhusakti-
viteter.

Åtminstone inte vin-
teridrott i form av skid-
åkning och skridskor.

Då var det tur att 
museerna höll öppet.

Som traditionen bjöd Glas-
bruksmuseet och Repslagar-
museet in till höstlovsakti-
viteter den gångna veckan. I 
Surte kunde besökarna måla 
på glas och i Älvängen var 
det repslagning med Bernt 
Larsson som stod på pro-
grammet.

Lokaltidningen fanns på 
plats på Repslagarmuseet där 
barnen stod redo före utsatt 
tid. Intresset håller således i 

sig.
– Igår hade vi närmare 

femtio barn på besök och vi 
räknar med minst lika många 
idag, förklarar Marianne 
Olsson.

Isa och Nils var först ut att 
göra sitt eget rep. Samtidigt 
som Bernt Larsson berättade 
om de olika momenten fick 
deltagarna också en redogö-
relse om Repslagarmuseet 
och dess historia.

– Repet får ni behålla och 
sedan står fikabordet uppdu-
kat och väntar på er, förkla-
rade Bernt.

En bättre avslutning på 
höstlovet kunde barnen 
knappast önska sig. 

Glasmålning  
och repslagning

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nils besökte Repslagarmuseet på höstlovet. Här får han 
hjälp av Marianne Olsson att hålla i den så kallade träskal-
len.

– Museerna bjöd in till lovaktiviteter

HÅLANDA
BYGDEGÅRD

www.halanda.se

JULMARKNAD
Välkommen till en 

genuin julmarknad med 
hantverkare från trakten

HÅLANDA BYGDEGÅRD 
LÖRDAG 26 NOVEMBER

KL 12.00-17.00

I cafeterian säljs förutom kaffe 
även gröt och skinkmacka.

 Varmt välkomna!

SKEPPLANDA. Kullens Kapell är en kvartett som har sin 
utgångspunkt på Kinnekulle i Skaraborg.

Nästa lördag kommer gruppen till Skepplanda bygdegård.
En variationsrik musikafton utlovas.


