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Historiskt hotell 
i Tangermünde
4 dagar i Nordtyskland
Ringhotel Schwarzer Adler 
★★★★ 
Mitt i hjärtat av Tangermünde 
ligger stadens äldsta hotell i den 
över 1000 år gamla, nordtyska 
kejsarstaden vid floden Elbe. 
Här välkomnar värdfamiljen er 
till hansastaden och det trevliga 
hotellet med orginellt inredda 
rum och berättar om de fantas-
tiska upplevelser ni kan ge er ut 
på i staden. För Tangermünde 
är en härlig semesterupplevelse 
där ni har chansen att sätta ihop 
en resa med kultur-och naturup-
plevelser i de proportioner ni 
själva finner passande. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/12 2012. 

Tangermünde

Julmarknad 2012Se det stora utval påwww.happydays.nu

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen ★★★★ 
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, ligger 
på en halvö i skärgården med havsutsikt och nära 
till natur. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 2012. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

ankomstdagen

 

 
endast 499:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

På vandring i Österrike
8 dagar i Wagrain

Wanderhotel Erika ★★★

Från ert familjeägda hotell har ni vandringsleder som startar redan 
utanför dörren och leder er till några av Österrikes 
finaste vandringsområden, utsikter och upplevelser. 

Ankomst: Lördagar t.o.m. 6/10 2012.
OBS: Kuravgift 1,1 EUR per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum

3.299:-

 
 2 barn 
4-11 år 
70 % 

rabatt  

www.happydays.nu
eller ring  

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

Alekuriren

www.alefolketshus.se

Curry och Kompis är vänner, 
allra bästa vänner. De gör allt 
tillsammans. Plötsligt en dag 

händer något förskräckligt, Curry 
har tappat bort sin saga och kan 

inte hitta den någonstans.
Var kan sagan vara?

Lördag 15 sep kl 14
Medborgarhuset, Alafors
Från 4-7 år • Entre 60kr, köp 2 
biljetter, betala för 1.  Säljes på 

Nödinge bibliotek, Allans bokhandel 
i Älvängen och medborgarhusets 
kassa från kl 13.00 på speldagen. 
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Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

Biljetter finns nu även till 
”Trollflöjten” Fred 19 okt kl 19.

Curry, Kompis 
och den 

försvunna sagan

40-årsjubileum för världens största 
rockopera! Live på bio från NIA-

arenan i Birmingham. Detta blir en 
av de största och mest imponerande 

uppsättningarna av rockoperan.

Fredag 5 okt kl 20.30
Medborgarhuset, Alafors

Jesus Christ Superstar

Så löd rubriken då Aktiva Seniorer 
samlades till augustimötet. Vi hade 
besök av Stefan Edman, som kåse-
rade till bilder ur sin bok ”Planeten 
Havet”. På ett lättsamt, underhål-
lande och lärorikt sätt tog han oss 
med på en resa genom havets under-
bara värld.

Makrillen, vår landskapsfisk, lov-
ordades av Stefan, som till makril-
lens ära läste en dikt av Ebba Lind-
kvist. Räkan, med sina självlysande 
ögon, är en ”hen” fick vi veta. Under 
sina första 18 månader uppträder 
den som hane. Därefter övergår den 
till att bli hona och förblir så resten 
av sitt liv.

Hummern är en närsynt ensling, 
som lever i en håla på 10-30 m djup. 
På grund av sin dåliga syn kom-
municerar den via ett kemiskt språk. 
Hos krabborna utkämpas verkliga 
strider om honorna inför parningen 
i september. Honorna vandrar sedan 
mot strömmen cirka en kilometer 

om dagen. Larverna rör sig däremot 
medströms.

Stefan visade utsökta bilder på 
havsmaskar, på rödspottan vars öga 
vandrar under utvecklingen. Havs-
truten eller ”gallmåv”, vår största 
måsfågel, fick också vara med på 
bild. Det fick även mareldsdjuret, 
intressant med tanke på marelden, 
som förekommer under sensom-
maren. Det är en två millimeter 
stor cell innehållande ett fetthaltigt 
ämne, som vid oxidation avger ljus. 
Jorden består till 70 % av hav. Några 
av invånarna fick vi lära känna lite 
mer under denna fantastiska förmid-
dag.

Informationsdelen inleddes av 
Ulf, som berättade om Kungälvs 
Pensionärsråd. Tore informerade 
om en kurs i Fotobehandling i 
PC. Bengt M, Ingela och Marita 
påminde om aktiviteter den när-
maste tiden. Bengt B hade nya resor 
och ville gärna ha svar på enkäten. 

Vivi-Ann Svensson, vårt 
nya teaterombud, redo-
gjorde för höstens utbud och 
berättade om yogaverksam-
heten. Barncancerfonden 
fick 2 050 kr i maj.

Efter detta var det dags 
för Göran att avsluta hös-
tens första månadsmöte.

❐❐❐

Räka, hummer och makrill

ÄLVÄNGEN. En klänning 
sydd av gamla dragked-
jor. Höstkappa tillverkad av 
häftiga plastkassar. Personlig 
kasse med trendiga möns-
ter till kompisens present, 
klippt och klistrat av tapet-
bitar. Linneservetter till fina 
släktkalaset av gamla bords-
dukar. Finförkläde egenhän-
digt sydd av mormors hand-
dukar.

Fantasin flödar, men pro-
jekten behöver inte vara så 
stora. Du kan börja med att 
tillverka dina egna personli-
ga smycken. Tygbitar i olika 
material och färger, garner 
och repstumpar, knappar 
och knäppare, pärlor och 
frön, gem och stenar, cykel-
slang och ståltråd. Allt går 
att använda!

Som medarrangör till 

Älvkultur, konstvandring 
i Götaälvdalen, har även 
Repslagarmuseet öppen 
ateljé och verkstad. I sam-
band med den pågående ut-
ställningen ”Att åter bruka” 
kommer konstnären och pe-
dagogen Lisa Wirehag in-
spirera oss att skapa smyck-
en av material som vi har 
runt omkring oss.

Workshopen i smyckes-

tillverkning är öppen lörda-
gen 22 september. Sista an-
mälningsdag är den 18 sep-
tember.

Redan nu på lördag finns 
anledning att besöka Rep-
slagarmuseet då Repslagar-
dagen arrangeras på tradi-
tionsenligt vis.

❐❐❐

Workshop i smyckestillverkning på Repslagarmuseet
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GÖR DIN EGEN FOTOBOK
alekuriren ger dig

20% RABATT 
Ange koden: “alekuriren” i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

samt båda ställena 1 tim innan konsert
Konsertinfo: www.roaddust.se

Östen Med Resten
gillar 
Hootenanny Singers

 Glädje
Skratt
 Galet
   Vemod
TEATERN 
KUNGSBACKA
Lördagen 22 sept kl 18.00 
Bilj: Turistbyrån 0300-834595 
+ övr bilj.förs samt 
Ticnet.se  077-170 70 70

MIMERS HUS 
KUNGÄLV
Söndagen 23 sept kl 18.00
Bilj: Ticnet.se 077-170 70 70

Roaddust Management & HPM


