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Bilsemester med

www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Sunne, Värmland

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

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/ 
 buffé på lördag

Quality Hotel Selma Lagerlöf
★★★★   
I landskapet där älvar och glittrande 
sjöar, dalar och djupa skogar domi-
nerar naturen har den berömda 
författaren Selma Lagerlöf hämtat 
inspiration till sina populära berät-
telser. I Mårbacka kan man besöka 
hennes barndomsgård och i Sunne 
1 mil härifrån ligger det 4-stjärniga 
Quality Hotel Selma Lagerlöf som är 
uppkallat efter den stora författar-
innan. Hotellet är perfekt för några 
härliga dagar i vackra Värmland där 
ni kan koppla av på relaxavdelning-
en för att sen på kvällen njuta av den 
utsökta middagen på hotellets väl-
rekommenderade restaurang. Om ni 
vill vara aktiva under er minisemes-
ter så är detta också den perfekta 
platsen. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/6 
samt valfri 11-25/2, påsk 20-23/4, 
Kristi himmelsfärd 1-3/6 och pingst 
10-11/6 2011.

Fantastiska Normandie

Quality Hotel La Berteliére ★★★

Rouen ligger i Normandie, som 
för många historievetare hör sam-
man med minnena från D-dagen. 
Hotellet ligger i Saint Martin du 
Vivier 10 minuter med bil utanför 
Rouen. Staden är mycket vacker 
med många klocktorn, historiska 
byggnader, imponerande gotiska 
domkyrkor och floden Seine som rin-
ner genom staden. Upplev t.ex. Rue 
du Gros Horloge med kullersten, en 
av världens äldsta shoppinggator. 
Staden är dock också känt för den 
stora franska nationalhelgon Jeanne 
d’Arc vars liv tillslut slocknade på 
bålet på Place du Vieux-Marché. 
Åker ni en tur utanför Rouen, kan 
en tur omkring Giverny (75 km) 
rekommenderas – här ligger Monets 
hus och trädgård där han fann flera 
motiv till sina kända konstverk.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters 
 middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

Pris per person i dubbelrum

3.099:-
6 dagar på 3-stjärnigt hotell 
vid Rouen, Frankrike

Weekend i Värmland

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

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis  
i förälders säng.

Max. 1 barn 6-12 år ½ pris  
i förälders rum.

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis  
i förälders säng.

Max. 1 barn 6-12 år ½ pris  
i förälders rum.

Extranatt inkl. 
frukostbuffé

Endast 549:-

Quality Hotel Selma Lagerlöf

Quality Hotel La Berteliére

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Vistelsen inkluderar endast 
slutstädning.

Ankomst: Valfri 11/6-25/8 2011.

OBS: Turisktskatt är inte inkluderat och skall 
betalas på hotellet mot en avgift på 0,60 
EUR per person per dygn.

Årets höjdpunkt 
inträffar redan 
nästa fredag!

Fredagen den 28 januari är det dags för 
årets första Cat Club. 
En kväll där det mesta talar för att den 
även kan bli årets bästa hittills!

På scenen: JR och DJ Tompa
DJ: Tompa
Entré inkl. buffé fr. kl 19.00: 200 kr 
Eftersläpp från kl: 21.00: 125 kr
Åldersgräns: 23 år

Välkommen!

 Torget 2,   442 31 Kungälv    
0303-109 70, www.farshatt.se

 

ÄLVÄNGEN. Sång och 
dans i en härlig bland-
ning.

Det är vad som 
gäller för Anna-Karin 
Carlsson, Alexandra 
Aspholm och Marina 
Sutinen.

– Vi går under 
namnet Nameless till 
dess att vi kommer 
på något bättre, säger 
Martina till lokaltid-
ningen.

Det var i årskurs åtta som 
kompistrion, som då gick på 
Aroseniusskolan i Älvängen, 
på eget bevåg sökte upp Stig 
Karlsson alias ”Stuffa-Stig”.

– Jag minns det så väl. 
Tjejerna kom fram till mig 
utanför Ica och sade att de 
ville lära sig dansa. Jag blev 
jätteglad när de själva tog ini-
tiativet, säger Stig.

På den vägen är det. Nu 
går tjejerna på gymnasiet, 
men sången och dansen släp-
per de inte i första taget.

– Vi tränar minst en gång 
i veckan, på söndagar hemma 
hos Stig, förklarar Alexandra.

– Det fungerar, men skulle 
det finnas någon ledig lokal 
att vara i vore det toppen, 
säger Stig.

På repertoaren står musik 
och dans i alla dess former. 
Just nu tränar tjejerna char-
leston, men även på en rad 
egenkomponerade danser.

– Vi plockar lite olika steg 
och danser som vi ser på tv, 
säger Anna-Karin.

Vad det gäller musiken är 
tjejerna allätare och det finns 
ingenting som de inte vågar 
prova.

– Under mina 32 år som 
jag har sysslat med dans har 
jag aldrig stött på några tjejer 
som varit så ambitiösa och 
med det tålamodet, beröm-
mer Stig Karlsson.

Hittills har det blivit ett 
par uppträdanden på äldre-

boenden, men nu är tjejtrion 
beredda på fler uppdrag.

– Det vore jätteroligt. Det 
är kul att få komma ut och 
visa upp sig, avslutar Marina.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alexandra Aspholm, Anna-Karin Carlsson och Marina Sutinen sjunger och dansar under led-
ning av Stig Karlsson (Stuffa-Stig). Ett par officiella framträdanden har tjejtrion gjort, men 
nu är de redo för fler uppdrag.

Den 19 januari träffades Ale 
Kontakt och Stödverksamhets 
medlemmar för sitt första Besöks-
café på Älvängens Aktivitetshus, 
som initierats av äldrepedago-
gerna Carina Wallström och 
Ingela Berndtsson. Detta första 
café besöktes även av Hanna 
Antelid från Ale Bibliotek och ett 
eventuellt samarbete diskuterades. 

Besökscaféet kommer att vara 
öppet var tredje onsdag varje 
månad. Vi kommer att ta upp 
olika frågeställningar som angår 
äldre och även bjuda in diverse 
föreläsare, allt enligt medlemmar-
nas önskemål. Första träffen var 
välbesökt och intresset att disku-
tera var stort. 

❐❐❐

Årets första Besökscafé

Härlig mix av sång och dansHärlig mix av sång och dans
– "Stuffa-Stig" leder tjejtrioleder tjejtrio

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!

Änglagård
- tredje gången gillt

Fanny, dottern Alice och Zac reser 
tillbaka till det lilla samhället i 
Västergötland. Det är Alice som får 
dem att återvända – var kommer 
hon ifrån, vilka är hennes rötter? 
Frågan om vem som är Fannys 
pappa blir åter aktuell. Och vem är 
egentligen Alice pappa? 

Tisdag 1 feb kl 19
Entré 80:-


