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Tyrolen  
8 dagar i Österrike
Hotel Gasthof Schroll ★★★ 
Det traditionsrika, familjeägda 
hotellet ligger i Kirchbichl, idyl-
liskt vid sjökanten av Donaus 
biflod Kessel vid foten av de 
majestätiska Kaisergebirge. 
Besök t.ex. Wildpark Aurach 
strax utanför Kitzbühel eller 
Moorstrandbad med lekplats 
och bad. Få en upplevelse för 
livet i fantastiska Swarowski 
Kristallwelten – en imponerande 
värld i kristall. Upplev Tyrolens 
storslående bergstoppar, böl-
jande backar och blomstrande 
ängar! 

Pris per person i dubbelrum 

från 2.999:-
Pris utan reskod från 3.299:-

Pristillägg: 
1-7/7 & 12-25/8: 300:- | 8/7-11/8: 550:-

läsk & saft till middagen

barn kl. 8.00-19.30

2 barn 
0-12 år 
gratis 

Ankomst: Sön 10/6-16/9 2012. 
OBS: Kuravgift på 1,40 EUR per pers./dygn. 

   Hotel Gasthof Schroll

Upplev Lüneburger Heide
4 dagar i Bi spingen

Hotel Zur Grünen Eiche ★★★  
I utkanten av naturparken Lüneburger Heide ligger detta gemyt-
liga hotell. Promenera in till Bispingen (3 km) eller njut av ölen 
i hotellets Biergarten. Besök t.ex. nöjesparken Heidepark Soltau 
eller Serengeti Safaripark.

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 
29/8 2012. 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Härliga Bornholm 
4 dagar i Sandvig, Danmark

Hotel Pepita 
Ni bor centralt i en fin, gammalt korsvirkesbyggnad nära Sandvigs 
finaste badstrand och gårdsträdgården med en härlig uteservering 
på semesterön med landets flest antal soltimmar. Upplev dessu-
tom ruinerna av medeltidsborgen Hammershus!     Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
29/6 2012. 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Hotel Pepita

eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Alekuriren

Ett säkert återkommande 
vårtecken är Kilanda Mark-
nad med öppen gård som ar-
rangeras på Kristi Himmels-
färdsdag, den 17 maj, för 
23:e gången.

Att så är möjligt beror 
på intresset från ortens 
olika föreningar som LRF, 
kyrkan, byalaget, Ryds IF 

och Guntorps SMU-scou-
ter. Dessutom är ju Kilan-
da med den gamla skolan, 
kyrkan, kvarnen och säteriet 
en av Ale kommuns vack-
raste platser, inte minst nu i 
vårens tid.

Marknaden är inget 
”tingel tangel-arrange-
mang”. Det är hantverkare 
och konstnärer från bygden, 
som ställer ut och säljer sina 
produkter, dessutom Röda 
Korset som har second 
hand-försäljning. Passa på 
att fynda!

I kyrkan blir det först 
gudstjänst och sedan visning 
av densamma, samt även 
en konsert med gospelkö-
ren under ledning av Karin 
Beckman.

På Säteriet, ett mo-
dernt lantbruk, händer det 
mycket. Tänk att få gå in i 
den stora ladugården och se 
alla djuren, få klappa kalvar, 
kanske små katter samt titta 
på robotmjölkning. Det är 
en fin upplevelse för både 
stora och små, som kanske 
tror att mjölk bara kommer 
från fyrkantiga paket.

Vid gården finns även ka-
niner, köttdjur, fårvallning, 
ponnyridning, skyttesimu-
lator med mera. En tipspro-
menad med kluriga frågor 
kan man ägna sig åt under 
vandringen på området, som 
sträcker sig mellan skolan 
och säteriet. 

Det finns också ett fler-
tal olika typer av serve-
ring under vägen, till exem-
pel kaffe, korv, glass, hem-
värnets hamburgare, våfflor 
och tunnbröd bakade över 
öppen eld.

Marknaden utgör en 
härlig träffpunkt, som 
gör att många återkom-
mer år efter år, men fler 
borde lämna samhällena och 
komma ut i den fagra na-
turen.

Så väl mött nu på Kilanda 
Marknad!

Marknadskommittén

SKEPPLANDA. Celsi:s 
orkester har släppt en 
ny skiva.

På plattan är det nio 
spår med buggvänlig 
musik.

– Vi har med oss 
skivan ut där vi spelar, 
men den finns inte att 
köpa i handeln, berättar 
trummisen Kent Carls-
son från Skepplanda.

Celsi:s orkester består av fem 
glada fritidsmusiker från re-
gionen. En av dem är Kent 
Carlsson från Skepplanda 
som agerar trumslagare.

– Vi spelar framförallt på 
fester, så som födelsedagar, 
bröllop, förenings- och fir-
mafester, fast även på en del 

offentliga danstillställningar, 
berättar Kent.

– Vår repertoar är bred, 
vi spelar allt från Elvis till 
dagens svensktoppslåtar.

Orkestern med den nu-
varande sammansättningen 
(vokalist, gitarr, keyboard, 
bas och trummor) har spelat 
ihop under många år.

– Orkesternamnet Celsi är 
begynnelsebokstäverna i våra 
efternamn, förklarar Kent.

På den nyutkomna skivan 
finns kända covers som 
”Rosegarden”, ”Return to 
sender” och ”Does your 
mother know”.

JONAS ANDERSSON

Bugglåtar med Celsi:s orkester

Celsi:s orkester släppte nyligen en skiva fylld med nio bugg-
låtar. Här ses trummisen Kent Carlsson från Skepplanda.

Det är vår och då är 
det Kilanda Marknad

Torsdagen den 17 maj arrangeras Kilanda Marknad med 
öppen gård för 23:e gången i ordningen.

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljett till Streaplers 
i Furulundsparken
Alekuriren och Ahlafors IF lottar ut tio biljetter till danskvällen i Furulundsparken, 

Alafors, fredag 25 maj då Streaplers kommer på besök.

Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 

Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett.

Vad är namnet på Streaplers senaste skiva?
1. Vi kör igen X. På egna vägar 2. Alltid på gång

Hur många skivor har Streaplers givit ut genom åren?
1. 37  X. 45 2. 53

Vilken är sångaren Kenny Samuelssons favorithobby?
1. Veteranfordon X. Golf 2. Frimärkssamling

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 

OBS! Märk kuvertet ”Furulund”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 18 maj!
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