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Sommar i Salzburg
8 dagar i Österrike

Hotel Hindenburg 
Ni bor i det storslagna området 
Salzburger, lite söder om gränsen 
mellan Tyskland/Österrike.   

Pris per person i dubbelrum

3.799:-
 Pris utan reskod 4.099:-

Swarowski Kristallwelten

Spara 350:-

endast 3449:- 

Lördagar 25/5-24/8 2013. 
 

Endast slutstädning. 
Kuravgift EUR 2 per person/dygn.

Hotel Hindenburg

På glasbruk i Småland
3 dagar i Bergdala

Få ett unikt möte med småländsk kultur, natur och en inblick i 
produktionen av glaskonst. Glasbruk som Kosta, Skruf och Orrefors 
ligger i närheten. 

Måndagar t.o.m. 25/11 2013. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

om Bergdala inkl. guidad 

Vid Ahrensburg slott
3 dagar i Nordtyskland

★★★

Medeltidsstaden Ahrensburg i 
Schleswig-Holstein domineras 
av det vackra, vita renässans-
slottet som byggdes på 1500-talet 
av fältherren Daniel Rantzaus 
arvingar. Endast 5 minuters 
promenad från slottet ligger ert 
hotell vackert placerat nära slott-
sparken, och Arhrensburg bjuder 
även på ett trevligt caféliv såväl 
som intressanta sevärdheter. 
Besök t.ex. slottskyrkan, den 
gamla kvarnen – eller upplev 
Lübecks Altstadt (41 km), shop-
ping i Hamburg (30 km) eller kör 
längs den gamla saltvägen mellan 
Lübeck och Lüneburg (78 km).

Pris per person i dubbelrum

1.049:-

Fredagar och 
lördagar t.o.m. 29/6 samt val-
fri 28-31/3 och 1/7-30/8 2013. 

Sommarsemester 

endast 2.499:-

eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fördrink, 2-rätters supé och show från 
695:-/kuvert. Spelas 8, 9, 15, 16, 22, 23 
mars och 5, 6 april 2013. Gå in på 
www.farshatt.se för mer information 
och fl er erbjudanden. 

Grisfesten – Nightfl ight 2.
En svinrolig krogshow.

SURTE. Martin Persson från San-
dared underhöll med stämningsfull 
musik när Surte-Bohus Biblioteks- 
och kulturförening bjöd in sina med-
lemmar till sammankomst i tisdags. 
Kulturhuset var fullsatt och publiken 
uppskattade de toner som framför-
des. Martin Persson tolkade bland 
andra Dan Andersson, Björn Afze-
lius och Cornelis Vreeswijk på ett 

utomordentligt bra sätt.
– Detta var en ny bekantskap för 

oss och vi var verkligen jättenöjda 
med den underhållning som levere-
rades, säger Mona Karlsson, styrel-
seledamot i föreningen.

Efter musikstunden serverades 
kaffe och smörgås.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. – Wow! Det är 
riktiga vapen och kanonkulor.

Rasmus Nurmik och hans 
klasskamrater från klass 2V på 
Garnvindeskolan tittade nyfi ket 
på de föremål som Skepplanda 
Hemvärns- och kulturförening 
förfogar över.

Studiebesöket skilde sig från 
tidigare upplevelser inom sko-
lan.

Under ett antal dagar har Skepplanda 
Hemvärns- och kulturförening tagit 
emot lågstadieklasser från Garnvinde-
skolan.

– De ringde och frågade om de fick 
komma. Självklart svarade vi. Det är 
bara roligt att få visa upp vår rika kultur-
skatt, säger Gunnar Ringholm.

Eleverna var påtagligt intresserade 
och för nästan samtliga var det första 
gången som de besökte museet i Skepp-
landa.

– Spännande! De gamla motorcyk-
larna var riktigt häftiga, tyckte Isac 
Ludon.

Skepplanda Hemvärns- och kultur-
förening har idag drygt 100 medlem-
mar. Lördagen den 16 mars stundar 
årsmöte.

– Vi är en livaktig förening som är ute 
på många publika evenemang. Den 23 
mars ska vi till Ljungskile där en hem-
bygdsförening firar jubileum. Då ska vi 

bland annat stå till tjänst med ärtsoppa, 
förklarar Gunnar Ringholm.

Andra inbokade arrangemang under 
året är Älvängens vårmarknad och tre 
sammankomster på Backamo. På hösten 
lär det också bli ett traditionellt besök i 
Ockelbo.

– Sedan håller vi som bäst på att pla-
nera för en dagsresa till Malmö den 25 
maj. Vi ska åka buss ner till Skåne för 
att se Sweden International Tattoo. Alla 
medlemmar är välkomna att följa med, 
men även utomstående. Det finns fort-

farande platser kvar, låter Gunnar 
Ringholm hälsa.

Uppskattad musikstund i Surte

Kanonkul studiebesök!

Rasmuz och Nathaniel från Garnvindeskolan årskurs 2 uppskattade besöket på 
Skepplanda hemvärnsmuseum.

Gunnar Ringholm och Karl-Axel Axels-
son, två av eldsjälarna i Skepplanda 
Hemvärns- och kulturförening.

Du gör mig galen!
Ons 6 mars kl 19

Entré 80 kr

OZ the great and the powerful
Sön 17 mars kl 18
Ons 20 mars kl 19

Entré 80 kr

Mördaren ljuger inte ensam
Sön 10 mars kl 18
Ons 13 mars kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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