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Skidsemester i Söll
8 dagar i Österrike
Hotel AlpenSchlössl ★★★★  
Söll är en av de främsta skid-
orterna och en del av Ski Welt 
Wilder Kaiser, det största sam-
manhängande skidområdet i 
hela Österrike med ca. 250 km 
skidspår. En lift från Westerndorf 
länkar dessutom till Brixen och till 
Kitzbühel, vilket skapar en av de 
största skidområdena i världen. 

Pris per person i dubbelrum 

från5.999:-
Pris utan reskod från 6.299:- 

Pristillägg 4/2-9/3: 550:-

gen med bastu, turkiskt 

Bra 
barnrabatt 
Ring & hör!

Ankomst: Valfri 7/1-25/3 2013.
OBS: Kuravgift på 2 EUR per pers./per dygn.

Upplev Neumünster
4 dagar i Nordtyskland

Best Western Hotel Prisma ★★★

Hotellet ligger i utkanten av staden, mellan centrum 
och badsjön Einfelder See, nära bl.a. stadens stora park. 
Här väntar hansa- och storstäder och medeltidsidyller.

Ankomst: Tors- och fredagar t.o.m. 20/12 2012 och 3/1-14/6 2013.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

olika golfbanor
 2 barn 
6-14 år 

½ priset

Vistelse
inklusive vinprovning

Endast 1.499:-

Kalmars historiska charm
3 dagar i Småland

★★★

Upplev en utav Sveriges mest historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stiftstaden Kalmar! Bo centralt på hotell 
nära till allt!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 2012 och 4/1-14/6 2013. Valfri 
i sportlovet 8/2-1/3, påsk 28-30/3 och Kristi himmelsfärds dag 
9-10/5 2013.                             Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

inkl. kaffe

 

endast 499:- 

2 barn
6-14 år ½ 

priset 

www.happydays.nu
eller ring  

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

– så får du automatiskt rabattpriset.
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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.

Verdis intensiva drama om svartsjuka 
och hämnd i en ny uppsättning av 
omtalade operaregissören David 

Alden, som återkommer till Met för 
första gången på 20 år.

Lördag 8 dec kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 140kr

Maskeradbalen
av Giuseppe Verdi

200:-

JulJubel med Göteborgs Symfoniker 
som gästas av Sissela Kyle och 

Michael Weinius.

Fredag 14 dec kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 190kr

Julkonsert
Ring för biljetter

0702-656670 el. 0303-741325

Gratis!

Verdis opera om det antika Egypten 
har ikonstatus i operavärlden.

Lördag 15 dec kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 140kr

Aida av Giuseppe Verdi

200:-

STARRKÄRR. Julen är i antågande.
För Kammarkören VocAle innebär det en hektisk period.
Första framträdandet äger rum i Starrkärrs kyrka på första 

advent.

Starrkärrs församlingshem är 
hemvist för Kammarkören 
VocAle som nu övar intensivt 
inför de olika uppträdanden 
som väntar den närmaste 
tiden. Det inleds på söndag 
i samband med gudstjänsten 
på första advent, fortsätter 
med julsångsgudstjänst den 
16 december och dessutom 
kommer man att sjunga ut 
julen i Starrkärrs kyrka på 
Tjugondedag jul.

– Nu är det fokus på jul-
melodier, såväl traditionella 
sånger men även nyskrivna 
låtar. Den här kören är fan-
tastisk på det sättet att man är 
pigg på att lära sig nytt, säger 
körledare Sabina Nilsson.

Kammarkören VocAle 
består av ett knappt 20-tal 
medlemmar. Samtliga stäm-
mor finns representerade, 
men fler sångfåglar hälsas väl-
komna till gemenskapen.

– Kvinnor eller män spelar 
ingen roll, hälsar Sabina Nils-
son.

En av veteranerna är Jan-
Åke Fagerström. Han bör-
jade sjunga i kör redan 1974 
och har hållit på sedan dess.

– Det var min svärmor som 
puttade in mig i Nödinge 
kyrkokör. Sedan har jag varit 
med i olika körer. I Kammar-
kören VocAle kom jag med 
för tio år sedan. Jag sjunger 
andra bas. Det är den som är 
längst ner, säger Jan-Åke och 
pekar mot golvet.

– Att sjunga i kör är det 
roligaste man kan tänka sig. 
Du får en social samvaro och 
träffar en massa sköna männ-
iskor. Vi har jättetrevligt ihop.

Ingrid Inhammar är av 
samma uppfattning.

– Det är roligt att ha en 
bra kör på hemmaplan, slippa 
behöva åka till Göteborg för 
att öva. Gemenskapen är 
kanon och Sabina är väldigt 
duktig som körledare, säger 
Ingrid.

Efter en kort fikapaus åter-
upptas repetitionerna. De 
olika stämmorna ska finslipas 
och Sabina Nilsson tillrättavi-
sar när det behövs.

– Att sjunga julsånger är 
något speciellt. Det är en 
högtid med stora förvänt-
ningar och det brukar komma 
mycket folk till kyrkan både 
på första advent och på vår 
sånggudstjänst, avslutar 
Sabina.

JONAS ANDERSSON

Julsånger med Kammarkören VocAleJulsånger med Kammarkören VocAle

Kammarkören VocAle repeterar julsånger under ledning av Sabina Nilsson. Nu på söndag kommer VocAle att framträda i 
Starrkärrs kyrka.

Välkomna!

Bröllop i Italien
Onsdag 28/11 kl 19
Entré 80kr • från 7 år

Call Girl
Söndag 2/12 kl 18
Onsdag 5/12 kl 19

Entré 80kr

Hobbit en oväntad resa
Onsdag 12/12 kl 19
Söndag 16/12 kl 18

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

Kommande
- Berättelsen om Pi
- Sune i Grekland
- Mammas pojkar


