
alekuriren  |   nummer 41  |   vecka 47  |   2011NÖJE38

Krog på dansk sydhavsö
3 dagar på Falster

Hotel Nørrevang   
Äkta dansk krog i korsvirke med stråtak, öppen spis och bjälkar samt en 
historia som sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet – efter renovering 
uppgraderat till ett modernt hotell. Njut av kaffet i gården, promenera 
till stranden (500 m) eller besök fl era caféer och butiker i närheten.

Hotel Nørrevang 

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x eftermiddagskaffe m. 

kaka
• 1 x 3-rätters middag 

2 barn 
3-13 år 

½ priset 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 och 
27/12 2011 samt 1/1-22/6 2012.

Jul i Göteborg
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Odin   
Toppmodernt hotell vid Centralstationen, nära till det mesta: Handla 
julklappar i Nordstan (500 m)! Botaniska Trädgården har julutställ-
ning i form av dofter och så är det Jul på Liseberg med mer än 5 
miljoner juleljus, skridskobana, klappzoo, julbord och julboder!

Liseberg

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x lätt kvällsbuffé

Ankomst: Fredagar t.o.m. 9/12 
2011 samt 13/1-15/6 2012. Valfri 
16-29/12 2011, 1-6/1 & 10-24/2 
2012. 

Extranatt inkl. frukost 
endast 599:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Bad Doberan
4 dagar i Nordtyskland
Hotel Prinzenpalais   
Storhertigarnas anrika sommar-
residens, kurorten Bad Doberan 
ligger 17 km från Rostock vid den 
tyska östersjökusten – ett möte 
med historien. Hotel Prinzen-
palais byggdes i Bad Doberans 
eleganta stadsmitt 1812 och ägs 
av paret Kross där frun är svensk 
– njut av exklusiva faciliteter som 
orangerie, bar, café och bibliotek, 
salonger, öppen spis, solterrass 
och trädgård. Ta en utfl ykt med 
ånglokomotivet på smalspårs-
banan som avgår direkt utanför 
och tuffar ut längs kusten till 
Kühlungsborn. Katedralen ligger 
på gångavstånd från hotellet.

Pris per person i dubbelrum 

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
•  1 x 4-rätters candlelight 

dinner
• 1 x välkomstdrink
•  1 x entré till katedralen 

Doberaner Münster 
• 10-20% greenfee rabatt

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
samt 26/12 och 27/12 2011. 
Valfri 2/1-29/5 2012.
OBS: Kuravgift på max 2 EUR/pers/
dygn betalas direkt på hotellet.

 Hotel Prinzenpalais 

Inkl. whiskyprovning

 1/1-31/3 2012

Julmarknad 
i Lübeck 29 km 

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

SURTE. Jack Svantes-
son infriar sitt löfte.

Det blir två julkonser-
ter i Surte kyrka i år.

– Alldeles för många 
blev utan biljett i fjol, 
säger Jack till lokaltid-
ningen.
Två lördagar i följd, 10 och 17 
december, blir det julkonsert 
med Opus -83 i Surte kyrka. 
En mångårig tradition som 
lever vidare.

– Det blir nog den 30:e jul-
konserten som vi gör i den här 
kommunen. Några gånger 
har vi gjort avstickare till Nö-
dinge och Skepplanda, men 
det är Surte kyrka som har 
blivit något av hemmaplan 
för oss när det gäller den här 
typen av arrangemang. Det 
är en väldigt mysig kyrka att 
sjunga i, säger dirigent Jack 

Svantesson.
Repetitionerna sker som 

vanligt varje måndagskväll 
i Surte för-
samlings-
hem. Upp-
slutningen 
är mangrann 
och körleda-
re Svantes-
son kan inte 
vara annat 
än nöjd med 
sina sångfåg-
lar.

– Det 
har skett en 
enorm ut-
veckling 
bara på det 
senaste året. 
Eftersom vi 
sysslar med 
all slags 
musik så stäl-
ler det stora 

krav på deltagarna. Jag är im-
ponerad av deras förmåga att 
hela tiden ta sig an nya utma-
ningar.

Finns det plats för fler 
körmedlemmar?

– Ja, vi välkomnar nya 
medlemmar. Framförallt är 
vi i behov av basar, men då 
krävs det att personerna har 
notkunskap och körvana, 
säger Jack.

Ett nytt biljettsystem testas 
i samband med julkonserter-
na i Surte kyrka. Anmälan 
sker via Opus -83:s hemsida.

– Man bokar sin plats, skri-
ver ut bekräftelsen och beta-
lar i entrén när man kommer 
till kyrkan. Den som inte har 
någon dator hemma kan få 
hjälp av personalen på Surte 
och Nödinge bibliotek, be-
rättar Jack.

– Kyrkan har plats för 130 
personer och det är först till 

kvarn som gäller. Ett 40-tal 
biljetter är redan tingade till 
respektive konsert.

Hur känns det att göra 
julkonsert?

– Det blir alltid en speci-
ell stämning, så visst är det 
roligt. Jag tror att det fyller 
ett behov hos människor. 

Vad kommer ni att bjuda 
på för repertoar?

– Det blir gamla älskade 
julsånger, men även en del 
nytt. Publiken kommer att 
få höra fyra duktiga solister i 
Olle Petersson, Jennie El-
onsson, Ingela Friberg och 
Swen Emanuelsson. 

Vilken är din personliga 
favorit bland julsångerna?

– Otto Olssons ”Advent”. 
Sedan har ”Den heliga 
staden” följt mig sedan jag 
växte upp. Den kommer jag 
själv att spela på trombon. 
Jag övar i två månader och 
spelar i tre minuter, skrattar 
Jack Svantesson.

JONAS ANDERSSON

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

Nu är vi en 
digitalbio med 

bland annat 3-D

Breaking Dawn 
Part 1

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

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ADVENT I VÅRA KYRKOR 
Söndag 27 november 

 
 
 
 
 
Skepplanda  kl 10  Gudstjänst Broman 

Skepplanda Kyrkokör 
 

Hålanda kl 12 Gudstjänst Broman 
Hålanda kyrkokör 

Erik Ahlin-Hultstrand, trumpet 
 

S:t Peder kl 10 Mässa Wetterling         
Lödöse kyrkokör samt flöjt och trumpet. 

Kyrkkaffe  

 

Ale-Skövde kl 17  Adventsång  
Wetterling, Solosång Karolina Lindgren 

samt flöjt och trumpet. Kyrkkaffe 
 

Tunge se ovanstående 

Opus -83 uppträder på hemmaplan
– Två julkonserter stundar i Surte kyrkarter stundar i Surte kyrka

Körledare och tillika dirigent Jack Svantesson hälsar välkommen till julkonsert med Opus 
-83 i Surte kyrka, 10 och 17 december.

Kafferast i Skepplanda 
bygdegård
SKEPPLANDA. Nu på lördag 
kommer Spelmanslaget Kaf-
ferast till Skepplanda bygde-
gård.

– Det är en tradition som 
vi vill bevara. Det är ett sam-
arrangemang mellan oss i 
Skepplanda Hembygdsför-
ening och Kafferast, berät-
tar Katarina Johansson som 
ansvarar för biljettförsälj-
ningen.

– De som önskar en bil-
jett får höra av sig till mig. 
Eventuellt överblivna biljet-
ter kommer att säljas i entrén, 
men vi föredrar förköp då det 
kommer att bjudas på fika i 
pausen.

Spelmanslaget Kafferast är 
välkända underhållare i den 
här regionen. Publiken vet att 
de får valuta för entrépengen.

– Kafferast är fantastiska! 
Förutom musik av dem kan 
vi också vänta oss allsång och 
frågetävling liknande melo-
dikrysset. Kvällen avslutas 
dessutom med dans för dem 
som känner för det, säger Ka-
tarina Johansson.

JONAS ANDERSSON


