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Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30.

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagars semester på hotell i Malmö centrum

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

 lördag kväll på 
 Restaurang Aroma

Comfort Hotel Malmö   
”Mitt i prick” – det är en beskrivelse 
som passar både destination, hotell 
och läge! Malmö är alltid fullt med 
överraskningar och fördelar, kultur 
och upplevelser, dessutom är ert 
hotell ett nyrenoverat, ljust och tren-
digt hotell placerat mitt i centrum. 
Det är 1,5 km till Malmöhus slott och 
den gamla delen av stadens pittores-
ka kvarter, torg och små sidogator 
som är täta på butiker och restau-
ranger. Malmö har trots allt över 470 
restauranger! Efter den goda mid-
dagen på Restaurang Aroma (2 km) 
som ligger med utsikt över kanalen 
kan man ta en promenad längs sta-
dens kanaler och över till parkerna 
vid Malmöhus slott, där även Casino 
Cosmopol ligger.

Ankomst: Fredagar 4/2-17/6 
och 19/8-16/12 2011.

Endast 499:-

Semesterdagar i 
norra Tyskland

Landgasthof Tarp
Norra Tyskland är präglat av en 
händelserik historia och spännande 
sevärdheter som gör området till 
en perfekt semesterdestination för 
några avslappnande semesterda-
gar. 2 mil söder om den danska 
gränsen svänger man av motorvä-
gen mot den lilla staden Tarp som 
man ser efter ca. 2 km med den 
gamla holländska väderkvarnen 
som kännetecken. I centrum hit-
tar man det lilla landgasthof som 
härstammar helt tillbaka till 1904 
och där man både bor och äter gott. 
Härifrån kan ni ge er ut på upptäckt 
till östkustens berömda städer, som 
Flensborg, Schleswig eller Kiel där 
handeln genom århundranden gör 
att välståndet har varit säkrat och 
det återpeglas i alla flotta bygg-
nader.

Ankomst:
Valfri 14/1-25/2 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

4 dagars semester på hotell i Tarp

Storstadssemester 
i Malmö

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Barnrabatt 

förälders säng.

i förälders rum.

Barnrabatt 

förälders säng.

i förälders rum.

Comfort Hotel Malmö

Landgasthof Tarp

NÖDINGE. Se hit alla hårdrocks-
fantaster!

På lördag får ni ert lystmäte i 
Ale gymnasium.

Hard Rock Gospel kommer att 
bjuda på klassiska hårdrockshits 
från 80- och 90-talet.

Under tio års tid har Åsa Gunnervik 
dirigerat gospel.kom. Kören, som har 
sin bas i Starrkärr, är flitigt anlitad inom 
Svenska Kyrkan.

– Vi har blivit en naturlig del av verk-
samheten och nu är det mer regel än 
undantag att vi finns med när det vankas 
gudstjänst, säger Åsa Gunnervik.

Det var för övrigt Åsa själv som kom 
med idén till en hårdrockskväll. Hennes 
breda musikaliska intresse gjorde sig 
påmint en kväll när hon låg i badkaret.

– Jag lyssnade på radiostationen 
Bandit och fick där höra tre hårdrock-
slåtar på raken. Direkt slog mig tanken 
på att det kunde vara fräckt att göra ett 
körarrangemang av dessa låtar. Dock 
ville jag finna något annat forum än 
kyrkan, berättar Åsa.

– Faktum är att jag gillar all musik, 
allt från jazz och pop till klassiskt och 
hårdrock. Under ungdomsåren lyss-
nade jag mycket på hårdrock, parallellt 
med att jag spelade fiol i orkester och 
tog pianolektioner.

Responsen från körmedlemmarna 
blev odelat positiv. De såg det som en 
led i utvecklingen och därmed kunde 
arbetet ta sin början.

– Korsningen mellan hårdrock och 
gospel kan låta underlig, men jag tycker 

att vi har lyckats riktigt bra. Den 
stora utmaningen har varit att 
hitta rätt låtar. Eftersom vi repre-
senterar kyrkan har jag valt texter 
med varsam hand, säger Åsa.

Åsa Gunnerviks kontakter med 
Heja Hårdrock födde en tanke 
om ett samarrangemang med 
Ale kommun och Mötesplats 
Ungdom.

– Det är en utmärkt samar-
betsplattform. Det finns många 
ungdomar som rör sig mellan 
kyrkan och den kommunala verk-
samheten. Nu förenar vi dessa 
båda intressegrupper och gör en 

gemensam sak, säger Åsa.
Gospel.kom får sällskap av musik-

gruppen Real Groove och tillsammans 
bildar man Hard Rock Gospel.

– Det är inte otänkbart att den här 
konstellationen kan dyka upp i andra 
sammanhang. Vi får helt enkelt avvakta 
publikens reaktioner.

Biljetter till lördagens konsert går 
att köpa på församlingsexpeditionen i 
Älvängen och på biblioteket i Nödinge.

– Vi hoppas och tror på många besö-
kare. Musiken ska förhoppningsvis till-
tala olika generationer. Poängteras bör 
att ungdomar upp till 20 år går in gratis, 
säger Åsa.

Metallica, Kiss och Bon Jovi. Det är 
några av de kultband som bidrar med låtar 
till lördagskvällens konsert i Ale gymna-
sium. Räkna med fullt ös i teatersalongen.

JONAS ANDERSSON

Gospel i hårdrocksformat
– På lördag blir det ös i Ale gymnasium

Åsa Gunnervik är initiativtagare till den hårdrockskväll som arrangeras i Ale gym-
nasium nu på lördag. Hard Rock Gospel kommer att framföra kända låtar från 
bland andra Kiss och Bon Jovi. 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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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

www.alefolketshus.se
Välkomna!

HARRY POTTER
- och Dödsrelikerna del 1

Lord Voldemort blir allt 
starkare, och har tagit kontroll 
över trolldomsministeriet och 

Hogwarts. Harry, Ron och 
Hermione bestämmer sig för att 
avsluta Dumbledores uppdrag 

och hitta och förstöra de 
kvarvarande horrokruxerna, och 

därmed besegra Voldemort.

Sön 16 jan kl 18
Entré 80:- Från 11 år.


