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Herrgård i Blekinge
3 dagar i Trensum

Guö Värdshus 
Den traditionsrika herrgården ligger idylliskt med utsikt över 
skärdgården, omgiven av lummig skog, sjöar, hav, vattendrag, 
röda trähus och upplevelser. 

Ankomst: Fredagar 30/3-15/6 2012.
Valfri fl era helgdagar– ring & hör!  

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag
• 1 flaska mousserande vin

 

Guö Värdshus 
Extranatt inkl. frukost 

endast 599:- 

Vistelsen inkluderar 
endast slutstädning.

Lyx & flärd i Danmark
3 dagar i Hobro, Jylland

Hotel Amerika   
Klassiskt, rustikt hotell mitt i 
bokskogen nära till Mariager 
Fjorden och centrum av Hobro 
(3 km) med hamn, caféer m.m. 

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 1/6 
och 27/8-14/12 samt valfri 
4/6-24/8 2012.
Endast slutstädning.

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
Extranatt inkl. frukost 

endast 349:- 

Populära 
Gardasjön
8 dagar i Italien
Hotel Marco Polo 
Superb semesterkombination 
med en av de största och rena-
ste sjöar i hela Italien, vacker 
natur, pittoreska landsbyar och 
betagande utsikter. Vid den 
sydöstliga delen av Garda lig-
ger ert hotell i ett grönt område 
med utsikt över sjön. Ni bor på 
gångavstånd från centrum (1 
km) och sjön (500 m). Garda har 
ett rikt caféliv och olika butiker 
med souvenirer och mode. Ta en 
utfl ykt till några av vingårdarna 
i omgivningen, en segeltur eller 
besök Verona (39 km). 

         Hotel Marco Polo 
2 barn
3-10 år 

½ priset 

Pris per person i dubbelrum

från 2.399:-
Pris utan reskod från 2.699:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag inkl. 

salladsbuffé

Ankomst: Valfri 31/3-2/6, 
9/6-7/7, 14/7-18/8, 25/8-
15/9 och 22/9-22/10 2012.

OBS: Turistskatt ca. 1-5 EUR per 
person/dygn

Pristillägg: 
9/6-13/7 & 25/8-21/9: 900:-

14/7-24/8: 1.400:-

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 89:- 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

STARRKÄRR. Det skrattas och 
sjungs åtminstone två gånger 
om året i Starrkärrs bygde-
gård.

I söndags var stämningen 
på topp när våren välkomna-
des med sång och musik.

Vissångaren och gitarristen 
Jan-Olof Andersson svarade 
för njutbar underhållning till-
sammans med Lennart Thor-
stensson.

Skratta & Sjung är numera ett ved-
ertaget begrepp som alltid lockar 
storpublik till Starrkärrs bygdegård. 
Söndagseftermiddagens program 
utgjorde inget undantag.

– Jan-Olof Andersson är kanske 
inte känd hos den breda allmänhe-
ten, men faktum är att han är en av 
landets absolut bästa vissångare, säger 
Lennart Thorstensson som i sedvan-
lig ordning agerade programvärd och 
allsångsledare.

– Det blev några allsång-
er i början av varje akt, sedan 
släppte jag scenen fri till Jan-
Olof. Det vore resursslöse-
ri annars.

Jan-Olof Andersson, som 
gästade Sång & Sånt i Kung-
älv dagen innan, bjöd inte 
bara på finstämd musik utan 
även en och annan västgö-
taskröna.

– Även om Jan-Olof bor 
i Bromma nu för tiden, så 
är han en genuin västgö-
te i grunden. Han har alltid 
mycket roligt att berätta, 
säger Lennart.

Nordiska Folkhögskolan 
och Studieförbundet Vuxen-
skolan stod som värd för sön-
dagseftermiddagens arrange-
mang i Starrkärr som tar ny 
fart till hösten. Gästartist då 
blir Refräng & Co.

Visor och skrönor i Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Publiken kunde njuta av finstämd musik och skrattframkallande västgötaskrönor.Publiken kunde njuta av finstämd musik och skrattframkallande västgötaskrönor.

Jan-Olof Andersson utgjor-
de dragplåstret till sön-
dagens Skratta & Sjung i 
Starrkärrs bygdegård.

Programvärden Lennart 
Thorstensson.
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Live på bio från 
Kungliga Operan

Världens mest kända opera

Carmen
Av georges Bizet
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Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

31 mars kl 15

Här köper du biljetter:
• Nödinge Bibliotek
• Ale Bokhandel, Nödinge
• Allans Bokhandel, Älvängen

Du kan även boka biljetter, maila
då till folkets.hus@telia.com

www.livepabio.se

Medborgarhuset
Alafors


