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Lyxweekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

Clarion Collection Hotel 
Temperance   
Bo i centrum av Malmö – nära 
till Turnig Torso, Malmöhus Slott, 
gamla stan, torg och butiker m.m.

Restaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukost
•  2 x eftermiddagsfika med 

kaffe & kaka
• 1 x enkel kvällsbuffé
•  1 x 3-rätters middag på 

Restaurang Skeppsbron 2

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/12 
2011 samt 6/1-15/6 2012. Valfri 
fl era helgdagar – ring & hör! 
Endast slutstädning.

Extranatt inkl. frukost 
endast 549:- 

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

Hotell Nissastigen   
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger ert charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget med personlig 
prägel och gedigen historia. Ullared knappt en timme ifrån!

749:-
Pris utan reskod 899:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  Fri entré till Badhus
•  Fri träning på Motion och 

Hälsa

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2011 samt 1/4-1/6 2012. 

Pris per person i dubbelrum
2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Lyx & flärd i Danmark
3 dagar i Hobro, Jylland
Hotel Amerika   
Mitt i bokskogen nere vid 
Danmarks vackra Mariager 
Fjorden i Nordjylland, ligger en 
liten oas som kan göra något 
speciellt med dina nästa semes-
terdagar: Hotellet är av topp-
kvalitet och har klassisk, rustik 
inredning. Använd den idylliska 
belägenheten till en tur längs van-
drarstigarna genom Österskogen 
– t.ex. nere vid vattenkanten av 
Danmarks nog vackraste fjord. 
Ta en promenenad in till cen-
trum av charmiga Hobro (3 km) 
med hamn, caféer, museer, teater 
och galleri – eller en körtur längs 
Mariager Fjord och naturområdet 
Bramslev Backar (12 km). 

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
• 1 x 4-rätters middag
•  Välkomstkorg m. choklad, 

frukt & vin

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 
16/12 2011 samt 9/1-22/6 
2012.  
Endast slutstädning.

Extranatt inkl. frukost 
endast 349:- 

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. På söndag 
blir det teaterunder-
hållning i Ale gymna-
sium.

Medlemmar från FUB 
i Ale intar scenen.

Målsättningen är att 
föreställningen ska 
locka fullt hus.

– Jag tycker pjäsen behand-
lar ett allvarligt ämne, men 
vi gör den på ett roligt sätt. 
Den behandlar de stora 
livsfrågorna och de är ju 
alltid aktuella, säger Jörgen 
Hansson som spelar Faust i 
pjäsen med samma namn.

Faust är en klassisk pjäs 
som skrevs för två hundra 
år sedan av Johan Wolf-
gang von Goethe, en av 
Tysklands största författare. 
Den handlar om människans 
eviga sökande efter kunskap 
och lycka. Finns det ett slut-
giltigt mål för denna strävan? FUB i Ale menar att man 

inte måste veta 
allt. Meningen med livet är 
livet självt. Inte mer men 

heller inte mindre. Att leva 
ett aktivt liv helt och fullt och 
ta vara på de små glädjeäm-
nena som vi möter varje dag. 
Det är det det handlar om. 
Således har FUB naturligtvis 
sett till att ha ett lyckligt slut 
i sin tolkning av pjäsen.

FUB är föreningen för 
funktionshindrade barn, 
ungdomar och vuxna. En 
viktig del av verksamheten 
här i Ale är att verka för en 
meningsfull fritid för med-
lemmarna. Teater är en sådan 
verksamhet. Detta är tionde 
året med teaterverksamhet 
och Faust är den sjätte pjäsen 
som FUB sätter upp. 

– Det blir alltid bra till 
slut. När vi väl står på scenen 
faller bitarna på plats, säger 
Clyde Persson.

❐❐❐

Tio år av teater i FUB:s regiater i FUB:s regi
– Faust visas i 
Ale gymnasium

Jörgen Hansson (Faust) och Peter Ekström (Mephisto) är två av huvudrollsinnehavarna i te-
aterföreställningen Faust som FUB i Ale spelar upp i gymnasiet nu på söndag.

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:

�����������
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren

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

Tintin
Fre 2/12 och sön 4/12 kl 18  

Arthur och 
julklappsrushen 3D

Sön 4/12  kl 15  

www.alefolketshus.se

Kommande

Breaking Dawn 
Part 1

Fredag 25/11 & 
Söndag 27/11 kl 18
Entré 100 kr. Från 15 år

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 
1 är den uppmärksammade fortsättningen 

och fjärde delen i Stephanie Meyers 
berättelse om Bellas och Edwards 

omöjliga kärlek..


