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NÖDINGE. Kulturverket har sam-
lat alla höstlovsaktiviteter i en 
snygg folder.

Programmet blev klart i förra 
veckan.

Lovlediga barn och ungdomar 
har mycket roligt att se fram 
emot.

På måndag börjar ledigheten för alla 
skolbarn. Det utgör också startskottet 
för ”Höstlov i Ale 2012”.

– I foldern serveras ett smörgåsbord 
av aktiviteter för barn i olika åldrar. Det 
är bara att välja och vraka, säger kultur-
sekreterare Lisa Haeger.

Ale Fritids gårdskvällar på respektive 
ort finns noterade i kalendariet liksom 
Barnfilmklubbens tre olika filmvis-
ningar i Ale gymnasium. 

Tisdagen bjuder på två spännande 
arrangemang. På Skepplanda biblio-
tek får besökarna träffa dykaren Stefan 
Fransson som visar undervattensfilmer 

och berättar vad man kan hitta på havets 
botten. Stefan demonstrerar också sin 
dykutrustning.

På kvällen gästas teatersalongen i 
Nödinge av Freestyle Phanatix, tre 
genarationer med specialkunskaper i 
hiphopens konstarter.

– När Freestyle Phanatix var här 
i våras blev det succé, förklarar Lisa 
Haeger.

På onsdagen blir det spökparty på 
Älvängens bibliotek. Samma kväll 
arrangerar Mötesplats Ungdom sin 
skräckkväll på temat Halloween. Detta 
sker i Ale gymnasium.

På torsdag eftermiddag stundar trol-
lerishow i gymnasiets tv-studio med 
Herr Spargel från Tyskland.

– En föreställning med mycket 
humor som passar hela familjen, säger 
kultursamordnare Sofie Rittfeldt.

Under hela veckan kan man också 
gå tipspromenad på samtliga bibliotek i 
kommunen. För den som hellre vill vara 

ute är Sagostigens tipspromenad 
i Ekskogen mellan Nödinge och 
Nol ett utmärkt alternativ.

Herr Spargels väska är en höstlovs-
föreställning med roliga historier och 
trolleri som visas i Ale gymnasiums 
tv-studio torsdagen den 1 november.

Som tradi-
tionen bju-
der så kan 
höstlovsledi-
ga barn lära 
sig att slå 
rep under 
Bernt Lars-
sons ledning 
på Repsla-
garmuseet 
i Älvängen, 
1-2 novem-
ber.    Arkiv-
bild: Jonas 
Andersson

Lovaktiviteterna snyggt paketerade

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

…och museerna håller traditionen vid liv
ÄLVÄNGEN/SURTE. Det är åter dags 
för Repslagarmuseet att öppna sina 
portar för höstlovslediga ungdomar, 
torsdag och fredag 1-2 november. I 
flera år har en av Repslagarmuseet 
profiler, Bernt Larsson, lärt barn att 
slå rep. 

I museets gamla anrika lokaler får 
barnen en inblick i ett gammalt tra-
ditionellt hantverk. Barnen tillverkar 
ett rep med hjälp av gamla redskap. 
Repet som bland annat kan användas 
som hopprep, får barnen naturligtvis 
ta med sig hem.

Hårt arbete kräver också lite i 

magen, så barnen bjuds på saft och 
bulle. Barnen kan naturligtvis komma 
till Repslagarmuseet på egen hand 
eller tillsammans med någon vuxen. 
Under tiden barnen härjar med Bernt 
kan de vuxna ta sig en kopp kaffe, gå 
en guidad tur samt titta på museets 
fina utställningar.

Dagarna innan, tisdag-onsdag 
den 30-31 oktober, går det att måla 
på glas i Surte. Glasbruksmuseet står 
som värd och material finns att köpa 
till självkostnadspris.

JONAS ANDERSSON

Välkomna!

Hotell Transylvania
Söndag 28/10 kl 15
Onsdag 31/10 kl 15

Entré 60kr • Matiné

Bitchkram
Söndag 28/10 kl 18
Onsdag 31/10 kl 19

Entré 80kr

Tingeling 
Vingarnas hemlighet

Söndag 4/11 kl 15
Entré 60kr • Matiné

Bond Skyfall- 4/11 & 7/11
Led Zepplin - 11/11

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se
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Semester i 
Nordtyskland
4 dagar i Langen Brütz
Landhaus Bondzio ★★★  
I denna lantliga idyll ligger hotel-
let nära Schwerin (15 km) på 
östsidan av den stora, vackra 
Schwerinersjön och inte långt 
från sjön Cambser, där man kan 
bada om sommaren. Här har ni 
möjlighet till några avslappnande 
semesterdagar omgett med natur 
och lugn i slottens landskap 
Mecklenburg-Vorpommern där 
det finns många spännande ut-
flyktsmål. Ni kan bl.a. åka på även-
tyr i Mecklenburg-Vorpommerns 
vackra landskap och uppleva alla 
stämningsfulla gamla städer och 
praktslott.

Pris per person i dubbelrum 

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/12 2012 
samt 3/1-29/5 2013. 

      Landhaus Bondzio

Weekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

★★★

Malmö är både vackert och har 
ett enormt shoppingutbud – 
som t.ex. Triangeln (3 km) med 
78 butiker!. 

Pris per person i dubbelrum

949:-

ankomst

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
14/12 samt 11/1-14/6 2013. 
Valfri 12-26/10, 16-31/12 
2012 och i utvalda perioder 
även helg-dagar 2013. 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

 
endast  449:- 

Dejlige Köpenhamn!
3 dagar i centrum

First Hotel Østerport ★★★ 
På detta hotell har du några av huvudstadens största upplevelser 
och sevärdheter i närheten. Världsberömda Den Lille Havfrue, 
Langelinie, Kastellet, Amalienborg, nöjesparken Tivoli och 
självklart Ströget där man kan slappna av med en kall öl och fika 
eller shoppa i butikerna.’.                        Inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

 
Kom ihåg

Julmarknad i Tivoli: 2,7 km.

   
Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/6 2013. 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren


