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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.

Alekuriren

NÖDINGE. Föreningen Ale 
Cinema avslutar filmhösten 
onsdag 5 december med att 
visa The Queen i Teatern på 
Ale gymnasium. Efter nyår 
fortsätter lunchfilmerna med 
en tablå fylld av prisbelönta 
filmer såsom The Artist, 
Palme och Searching for 
Sugar Man. 

– Man kan köpa vårens 
medlemskort redan på vis-
ningen av The Queen. Då får 
man se både Helen Mirrens 
Oscarbelönade prestation i 
The Queen och vårens alla 
fem filmer för endast hundra 
kronor, berättar kultursam-
ordnare Sofie Rittfeldt.

JONAS ANDERSSON

Ny säsong lunchfi lmer

The Queen sätter punkt för 
fi lmhösten i Ale Cinemas 
regi. Efter nyår fortsätter 
emellertid lunchfi lmerna i 
Ale gymnasium.

ÄLVÄNGEN. Med ett 
kanonsalut avfyrat av 
Skepplanda Hemvärns- 
och kulturföreningen 
öppnades Repslagar-
museets julmarknad.

Besökarna ström-
made till i massor.

– Det måste vara 
rekord, konstaterade 
Börje Johansson.

Det var rejält kallt och därför 
kom den varma glöggen väl 
till pass, som serverades inn-
anför portarna till Repsla-
garmuseet. Utställarna, ett 
40-tal hantverkare som stod 
placerade längs med banan, 
hade fullt sjå med att försöka 
hålla värmen. 

– Det är visserligen kallt 
idag, men den trevliga 
inramningen och mysiga 
atmosfären väger upp det. 
Det är fjärde gången som vi 
är här, förklarade Rickard 
Söderberg och Roger Hil-
mersson från Ytterby som 
hade ett stånd med egenpro-
ducerad honung samt senap 
och glögg.

– Årets nyheter när det 
gäller honung är hallon, ing-
efära och vanilj, berättade 
Roger som bjöd marknads-
besökarna på diverse goda 
smakprov.

Inne på museet fanns möj-
lighet att värma sig med kaffe 
och dopp. Det gick också att 
lyssna till finstämd julmusik.

Utanför entrén var gril-
len tänd och lite längre bort 
fanns ponnyer från Lilla 
Edets Ridklubb beredda att 
ta med barnen på en tur. Ett 
mycket uppskattat inslag!

JONAS ANDERSSON

– Men kallt värre 
för utställarna

Rekordmånga marknadsbesökare på museet

Välkomna!

Call Girl
Onsdag 5/12 kl 19

Entré 80kr

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

Entré 80kr

Bond - Skyfall
Söndag 9/12 kl 18

Entré 80kr • Från 11 år

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

Rickard Söderberg och Roger Hilmersson från Ytterby medverkade på Repslagarmuseets 
julmarknad och sålde honung, senap samt glögg.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

www.alefolketshus.se

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

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

Maskeradbalen
av Giuseppe Verdi

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:-

INSTÄLLD!


