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Slott i Nordtyskland
Arcadia Hotel Schloss
Neustadt-Glewe  ★★★★

Romantik, historia och natur-
prakt på renässansslott från 
1717, som avlöste stadens 
gamla medeltida borg från 
1300-talet som adelns huvud-
residens. Imponerande stu-
katur som täcker en samlad 
takareal på 1600 m², salar, 
salonger samt totalt 32 vackert 
restaurerade kaminer. Slottet 
ligger vid floden Elde, en del 
av kanallandskapet Lewitz. 
Från slottsgården kan man gå 
till Alstadt med korsvirkeshus i 
krokiga små gator från medel-
tiden. Besök t.ex. Schwerin och 
hansastaden Wismar.

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
28/10 2013. 

Arcadia Hotel Schloss Neustadt-Glewe  

4 dagar i Neustadt-Glewe

Stugsemester i Dalarna
8 dagar i Sälen

I Sälen gränsar de roingivande fjällen med Västerdalsälven tills 
den flyter förbi Sälen by. Härifrån går vägen upp till den lilla 
byn Lindvallen där er stugby ligger. Det är här ni kommer att bo 
i en av de trevliga röda stugorna med vita fönster i ett härligt 
skogsområde precis vid foten av fjället. 

1.999:-
Pris utan reskod 2.299:-

OBS. Pris 

Ankomst: 
Fredagar 20/6-1/8 2013.
Deposition på 500 SEK ska beta-
las vid ankomst.

Solrika Zillertal i Tyrolen
8 dagar i Österrike

★★★ 

Zillertal har rykte om att vara 
väldigt solfyllt och Mayrhofen 
ligger som perfekt bas för van-
dringsturer i alperna. 

Pris per person i dubbelrum

2.899:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 29/6 samt 6/7-
17/8 och 24/8-24/10 2013.
Kuravgift 1,50 EUR per person/dygn.

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

STARRKÄRR. Älvängens 
barnkör hade i onsdags 
sin våravslutningskon-
sert i Starrkärrs kyrka. 

Kören har nu funnits i 
ett läsår.

Det är Karin Bäck-
man från Älvängens 
blå kyrka och Sabina 
Nilsson från Starrkärrs 
kyrka som leder kören 
tillsammans.

Kören övar i Älvängens 
kyrka varje onsdagseftermid-
dag. Barnen blir hämtade på 
Ahlafors Fria Skola, Himla-
skolan och Älvängenskolan.

– Den här våren har det 
varit cirka 30 sångglada barn 
mellan 6-9 år som har sjungit 
tillsammans. Under året som 
gått har de framträtt vid fem 
olika tillfällen; FN-konsert, 
julkonsert, familjegudstjänst, 
gjort en minimusikal samt 
denna avslutande vårkonsert, 
berättar Sabina Nilsson för 
Alekuriren.

– Barnen lär sig att bli fri-
modiga i sin sångglädje och 
att uppträda inför många 
människor. De lär sig många 
sånger och när vi framför 
dem är det alltid utantill 
och ofta med rörelser, säger 
Sabina. 

Det både syns och hörs att 
barnen tycker det är roligt 
att sjunga. Något som Sabina 
Nilsson understryker.

– Vi har sjungit många 
sånger om hur vi ska vara 
mot varandra och att Gud 
som skapat oss älskar var och 
en av oss precis sådana vi är. 
Det är något som vi tycker är 
viktigt att förmedla idag när 
det ställs höga krav på hur 
framför allt ungdomar ska 
se ut.

– Förhoppningsvis får de 
en positiv självbild genom 
sångerna att ta med sig 
längre upp i åldrarna men vi 

vill också ge en positiv upple-
velse av att sjunga sånger om 
Gud och att vistas i kyrko-
rummet, säger Sabina Nils-
son.

Just nu planeras det att 
starta en fortsättningskör för 
de större barnen. Till hösten 
hoppas man på två körer i 
församlingen (Nol och Älv-
ängen), en för barn i förskola 
upp till årskurs 2 och en för 
årskurs 3-5.

– Det är fantastiskt roligt 
att sjunga tillsammans med 
entusiastiska och frimodiga 
barn och de har mycket att 
lära oss vuxna, säger Sabina 

Nilsson.
I samband med konser-

ten togs det upp en kollekt 
till förmån för Skolstolspro-
jektet. Det är en insamling 
i Starrkärr-Kilanda för-
samling under perioden 12 
maj-16 juni. Det samlas in 
pengar till en skola i Mba-
bane i Swaziland. Insam-
lingen i onsdags inbringade 1 
046 kronor.

NÖDINGE. Internet. 
Webben. Nätet.

Ständigt med mo-
biltelefonen tillgänglig 
eller i närheten av en 
dator.

Om nätets möjlighe-
ter och faror handlade 
Kyrkbyskolans årliga 
musikal som hade pre-
miär i torsdags.

Faceless – Behind the Screen 
var namnet på den musikal 
som Kyrkbyskolans elever, 
årskurs 6-9, framförde vid 
fyra olika tillfällen i förra 
veckan. Lokaltidningen 
fanns med på premiärföre-
ställningen.

– Här är ett 35-tal elever 
som tycker det är extra roligt 
att sjunga och dansa. Med 
gemensamma krafter har 
vi lyckats få ihop den här 
föreställningen, förklarade 
musiklärare Mia Odlöw när 
hon hälsade välkommen till 
Ale gymnasiums teatersa-
long.

Ständigt uppkopplad. 
Alltid närvarande. Aldrig 
närvarande. Hur ska man 
göra för att inte trassla in 
sig i nätets klistriga trådar? 
Är enda alternativet för att 
slippa bli uppäten att själv äta 
andra? Flugan som fastnar i 
spindelns nät blir förlamad 
av dess gift, men själva har vi 
en möjlighet att välja att inte 

bli förlamade. Vi kan resa 
oss och fundera på om det vi 
håller på med känns okej? Vi 
kan välja att inte trycka ner 
dem som är annorlunda. Vi 
kan välja att sluta upp bakom 
den som står ensam.

Så lyder den inledande 
prologen som senare över-
går i en fartfylld och riktigt 
vass musikalisk show. Det är 
solosång och duetter av hög 
kvalitet. Dansen har också en 
central roll i föreställningen. 
The Real Group, Petter, 
Aretha Franklin, Rihanna 
och Coldplay är exempel på 
artister och grupper som får 
plats i Kyrkbyskolans pro-
duktion.

Det är tänkvärt och under-
hållande på samma gång. 
Internet. Webben. Nätet. En 
utveckling som det gäller att 
hantera på rätt sätt.

JONAS ANDERSSON

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Älvängens barnkör i samband med onsdagskvällens våravslutningskonsert i Starrkärrs 
kyrka.

Avslutningskonsert i Starrkärrs kyrka

Alltid närvarande eller aldrig närvarande?

Jenny Nyman sjunger solo i 
Coldplays ”Viva La Vida”.

Finstämd duett signerad Julia Finstämd duett signerad Julia 
Skånberg och Rebecka Carlinger.Skånberg och Rebecka Carlinger.

Kyrkbyskolans musikal avslutades med Bon Jovis ”It´s My 
Life”.

LÖRDAG 1 JUNI 
KL 20.00-01.00

Entré: 100:- 18 år leg.

VÄLKOMNA
www.ahlaforsif.se

THE 
FLASHMEN


