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Weekend i Växjö
3 dagar i Småland

BW Royal Corner 
Bo centralt i Växjö nära stationen 
och gågatan på hotell med pool, 
bubbelpool och bastu. Upplev 
bl.a. Småland och Glasriket!
Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/buffé 
   på Restaurant La Castellina
•  Entré till hotellets relax-

avdelning
• Entré till Hälsostudion
•  Parkering i hotellets 

garage (värde 110 SEK/dygn)

Ankomst: Fre-lör t.o.m. 
10/12 2011 samt  20/1-
26/5 och 31/8-15/12 2012. 
 

1 barn
6-14 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 2011 samt 5/1-22/6 2012.

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters middag 
• 1 x eftermiddagskaffe
• Parkering i hotelgarage
 

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset

Slott i Nordtyskland
Arcadia Hotel Schloss
Neustadt-Glewe  
Romantik, historia och natur-
prakt på renässansslott från 
1717, som avlöste stadens 
gamla medeltida borg från 
1300-talet som adelns huvud-
residens. Imponerande stukatur 
som täcker en samlad takareal 
på 1600 m², salar, salonger samt 
totalt 32 vackert restaurerade 
kaminer. Slottet ligger vid fl oden 
Elde, en del av kanallandskapet 
Lewitz. Från slottsgården kan 
man gå till Alstadt med kors-
virkeshus i krokiga små gator 
från medeltiden. Besök t.ex. 
Schwerin och hansastaden 
Wismar.

Pris per person i dubbelrum

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:-

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

dinner inkl. aperitif
• Badrockar på rummet 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2011 samt 2/1-19/12 2012.

Arcadia Hotel Schloss Neustadt-Glewe  

4 dagar i Neustadt-Glewe

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. Stämningsfullt, känslo-
samt och proffsigt.

När Opus 83 bjöd på julkon-
sert i Surte kyrka lämnades 
ingen oberörd.

Den finstämda kören tillsam-
mans med begåvade solister 
framförde allt från klassiska jul-
sånger till svängig gospel.

Inte en plats stod tom när kyrkklockorna 
klämtade i Surte kyrka på lördagskvällen.

Under ledning av dirigenten Jack 
Svantesson stämde Opus 83 upp i sång 
och fyllde kyrkan med julstämning. Att 
biljetterna sålt slut för länge sedan var 
inte svårt att förstå. 

Med ovädret hängande i luften utan-
för fick åhörarna passande nog ta del av 
låten Amazing Grace, som just handlar 

om att överleva en storm. Gospeltemat 
fortsatte sedan när solisten Sven Ema-
nuel framförde Stand by me. 

En av kvällens mest framstående so-
lister var Olle Pettersson som framkal-
lade gåshud hos publiken när han bland 
annat sjöng Oh helga natt. 

Den riktiga julkänslan infann sig när 
Jennie Elonsson och Ingela Friberg 
framförde Julen är här. Allsång blev det 
i Nu tändas tusen juleljus och Jul på 
landet.

Klädda i röda schalar sjöng Opus 83 
in julen och att vi nu hunnit tända tredje 
ljuset i advent känns inte längre främ-
mande.

SPF Göta Älvdalsbygden hade i 
torsdags luciafest i Hjärtumsgår-
den. Cirka 70 personer åt ett läck-
ert julbord med allt vad därtill hör. 
En grupp charmiga barn från Hjär-
tumsskolan framförde ett upp-
skattat luciaspel. De spelade också 
nyckelharpa och ukulele tillsam-
mans med Ing-Marie Romell och 
Ingemar Martinsson. Ingemar un-
derhöll även med julmusik under 
festen.

Ulla-Britt Kvist hade samman-
ställt en musiktävling som fick pu-
bliken att spontant sjunga korta vis-
avsnitt. Dick Bergström skänkte en 
tavla som under kvällen lottades ut. 
Arrangörerna hade ordnat ett jul-
klappslotteri. Ordförande Kerstin 
Andersson informerade om kom-
mande resor och avslutade med att 
tacka Dick samt alla medverkande 
och arrangörer.

❐❐❐

Luciafest i Hjärtumsgården

Vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv 
finns en Vislinje. Där utbildas elever-
na ibland annat vistolkning, röstteknik 
och arrangemang. Man får också un-
dervisning i gitarrspel. Vid Aktiva Seni-
orers novembermöte hade vi besök av 
tre elever från denna utbildningslinje. 
Johanna, Hege och Sara tog oss med 
i visans värld. De stod för var sin del av 
programmet, där de presenterade och 
motiverade sin visa.

Johanna framförde en av Sofia 
Karlssons melodier på ett finstämt 
sätt. Hon visade, i en egenkomponerad 
visa, att hon även kunde använda sig av 
visslingens konst. Hege från Oslo bjöd 
på en känslosam visa om vacker kärlek. 
Den hade hon själv skrivit liksom den 

medryckande julsången, där inspiratio-
nen hämtats på ett café i New York. 

 De tre sångerskorna avtackades, för 
en fin visstund, med var sin ros.

Efter detta var tiden kommen till 
kaffe och lite information. Lena Will-
mers som arbetar med släktforskning, 
uppmanade oss att anteckna det vi 
vet om våra anhöriga. Minnet är, som 
bekant, kort. Bengt M påminde om 
besöket i Göteborgs hamn den12 de-
cember. Detta blir troligtvis det sista 
som görs. Åtta platser finns kvar. Olle 
M, för dagen stand-in för MariAnne 
C, sålde rabatterade biljetter till Kung-
älvsrevyn. Bengt B informerade om 
resor. Nytt reseprogram kommer vid 
årsskiftet.                           Inga Isaksson

Månadsmöte i visans tecken

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

Onsdag 28/12

Stig-Helmer Story
www.alefolketshus.se

Kommande

Sherlock
Holmes 2
Söndag 18/12 kl 18.00 
Onsdag 21/12 kl 19.00

Entré 80 kr. Från 11 år

Magisk julkonsert av Opus 83

MAGISKT!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ur den dämpade belysningen skred 
Lucian och solisten Jennie Elonsson 
fram med krans i håret och ett levande 
ljus i hand. 

Dirigenten Jack Svantesson berättade även 
på ett par anekdoter ur Surtes historia.

Opus 83 bjöd på riktig julstämning med finstämd körsång och flera duktiga 
solister.

Solisten Olle Pettersson berörde publiken med sin klara stämma.


