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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

SURTE. Nu på lördag bjuds 
det på Höstkonsert med 
Lerum Surte Symphonic 
Band. Konserten äger rum 
i Surte missionskyrka. Diri-
gent Folke Taubner utlovar 
näverlur och Chess. Det blir 
en unik blandning av musik-
stycken. Förutom verk av 
Björn Ulvéus och Benny 
Andersson kan publiken 
räkna med stycken signerade 
Kurt Weil, Dvorak, Evert 
Taube med flera.

Lerum Surte Sympho-
nic Band består av 30 glada 
musikanter varav flertalet har 
sina rötter i Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Hemslöjden 
fi rar 100 år 2012.

En lokal förening inom detta 
gebit som också fyller jämnt 
är Ale Slöjdare.

I tisdags var det dukat till 
20-årsfest på Grönköp.

Fjorton medlemmar ur Ale Slöjdare 
hade samlats i Skepplanda hem-
bygdsgård för att fira 20-årsjubileet. 
Det bjöds på hemlagad soppa, nyba-
kat bröd, kaffe och kaka. Borden var 
dessutom vackert höstdekorerade.

– Vi tog upp gamla minnen och 
hur det har varit under årens lopp. 
Vi diskuterade även framtidsplaner. 
Vi skulle gärna vilja ha en egen lokal 
att träffas i där vi kunde avverka sty-

relsesammanträden, medlemsträffar, 
arbetsmöten och så vidare, förklarar 
Lisbeth Karlberg, en av föreningens 
eldsjälar.

Det var med anledning av en hem-
slöjdsutredning för Älvsborgs län, då 
det gjordes en inventering av antalet 
slöjdare i distriktet och vilken slöjd 
som tillverkades, som tankarna på 
en förening startade. Eva-Christin 
Dahllöw, som tyvärr inte finns i livet 
längre, var en av initiativtagarna som 
såg till att bilda Ale Slöjdare 1992. 
Nuvarande ordförande är Eva Carls-
son.

Närmaste aktivitet i Ale Slöjdares 
regi är julmarknaden i magasinet på 
Kungsgården i Alvhem. Arrang-
emanget äger rum 24-25 november.

Höstkonsert 
i Surte

Ale Slöjdare fi rade 20-årsjubileum

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Slöjdares medlemmar fi rade föreningens 20-årsjubileum i Skepplanda hembygdsgård.

Eva Carlsson, ordförande i 
Ale Slöjdare.

www.alefolketshus.se

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 
Medborgarhusets kassa från kl 18.

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

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

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!

Bond - Skyfall
    
Onsdag 7/11 kl 19

Entré 80kr

Led Zeppelin
Celebration day

Söndag 11/11 kl 18
Entré 130kr

Breaking Dawn Part 2
Söndag 18/11 kl 18
Onsdag 21/11 kl 19

Entré 80kr

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


