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Schleswig-Holstein
4 dagar vid Gelting, Nordtyskland
Osterkrug Treia 
Välkommen till det mysiga 
Nordtyskland. Här bor ni på ett 
hotell med ett välomtalat kök i 
det historiska landskapet, som 
har riktigt mycket att bjuda på 
till den vuxna publiken. Hotellet 
har en väldigt inbjudande krog 
med kamin och ligger endast 21 
km väster om Schleswig stad, där 
ni kan börja er minisemester med 
att uppleva Schleswig Domkyrka 
som snart är 1000 år gammal. 
Ni får inte heller missa ett besök 
Gottorp Slott, där man hittar 
flera museer med spännande 
arkeoologiska fynd – bl.a. den 3 
ton tunga ekbåten Nydambåten. 

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 
2012 samt 4/1-24/5 2013. 

Osterkrug Treia

Upplev Värmland
3 dagar i Arvika

★★★  
Möt ett av landets mest betagande landskap: Värmlands gröna 
dalar och fjällsidor, glittrande sjöar och hösten, då bär- och 
svampplockare svärmar den värmländska naturen. Hotellet ligger 
nära gågatan, butiker, caféer och stadsliv alldeles utanför dörren!

Ankomst: Valfri t.o.m. 14/12 
2012 samt 4/1-13/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum 

899:-
Pris utan reskod 1.049:- 

Harz med lyx
4 dagar i Nordtyskland

★★★★

Bergshotellet ligger upphöjt över staden med fin utsikt och med 
optimala förutsättningar för en riktigt skön semester. 

Ankomst: Sön-fre t.o.m. 18/12 2012 samt 2/1-27/5 2013. 
OBS: Kuravgift på max 2,20 EUR/pers/dygn.  

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

pool & bastu

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

STARRKÄRR. FN-dagen 
fi rades i Starrkärrs 
kyrka.

För första gången 
gjordes ett samar-
bete mellan alla körer 
i Starrkärr-Kilanda 
församling.
– Det var lite svettigt 
att få ihop logistiken 
med alla barn som skulle 
hinna öva tillsammans 
med de vuxna, men när 
vi väl fått ihop allesam-
mans blev det väldigt 
roligt, säger körledare 
Sabina Nilsson. 

Vuxenkörerna har sjungit 
tillsammans tidigare, men 
att samla alla; både barn 
och vuxna gav ytterligare en 
dimension i körsjungandet.

– Barnen smittar av sig 
med sin frimodighet och 
oförställda glädje i sjungan-
det och de vuxna bidrar med 
fler körstämmor och lite mer 
stabilitet, förklarar Sabina 
Nilsson.

För den nystartade barn-
kören, som har hunnit träffas 
sex gånger i Älvängens kyrka, 
var det också det första fram-
trädandet. En positiv start att 
efter så kort tid kunna med-
verka på en konsert.

– Det var första gången vi 
firar FN-dagen med körkon-
sert, men vi tyckte att temat 
fred och vänskap är något vi 
alla kan skriva under på. Vi 
från kyrkans sida vill också 
lyfta fram vårt gemensamma 
ansvar som människor att 
bidra till en bättre värld, 
säger Sabina Nilsson.

I samband med konserten 
skedde en insamling till Värl-
dens Barn vilken inbringade 
4 366 kronor och 5.65 euro.

– Efter höstlovet tar 
övningarna vid igen och 
då har vi siktet inställt mot 
advents- och jultidens alla 
framträdanden. Håll utkik i 
lokaltidningen när det sker så 
ni inte missar dessa tillfällen, 
avslutar Sabina Nilsson.

Körsång för 
fred och 
vänskap

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stora och små sida vid sida. Alla körer i 
Starrkärr-Kilanda församling fanns på plats 
när FN-dagen fi rades med en konsert i Starr-
kärrs kyrka. 

www.alefolketshus.se

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 
Medborgarhusets kassa från kl 19.

Lörd. 8 dec kl 19
  ”Maskeradbalen” Giuseppe Verdi
Lörd. 15 dec kl 19
  ”Aida” Giuseppe Verdi

Nasse hittar en stol är en av Sven 
Nordqvists, författaren bakom bland 
annat Pettson & Findus, klassiker om 
en helt vanligt björn i randig mössa 

och prickiga byxor som bor
vid en landsväg.

Lördag 3 nov kl 14.00
Medborgarhuset, Alafors

Nasse hittar en stol
Familjeföreställning

60:-

Stormen är ett extraordinärt, 
utsökt verk. Operan fångar magin i 
Shakespeares sista pjäs. Den är som 
en fullmatad trollerilåda, en gåva 

till mig och mina formgivare, säger 
regissören Lepage.

Lördag 10 nov kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 140kr

Stormen (The Tempest)
av Thomas Adés

200:-

Välkomna!

Hotell Transylvania
Onsdag 31/10 kl 15
Entré 60kr • Matiné

Bitchkram
Onsd 31/10 kl 19
Entré 80kr

Bond - Skyfall
Söndag 4/11 kl 18
Onsdag 7/11 kl 19

Entré 80kr

Led Zeppelin
Celebration day

Söndag 11/11 kl 18
Entré 130kr

Tingeling 
Vingarnas hemlighet
Söndag 4/11 kl 15
Entré 60kr • Matiné

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

Breaking Dawn Part 2
Sönd 18/11 & Onsd 21/11

3D

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet


