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Europa Hotel Schwerin 

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland
Europa Hotel Schwerin 
★★★★  
Schwerin ligger vackert om-
givet av både skog och sjö i 
Nordtyskland – dessutom kul-
tur, natur och shopping. Hotellet 
ligger 8 km från centrum, och 
härifrån kan ni besöka renäs-
sansslottet med murar, otaliga 
torn och en över 1000 år gamm-
al historia. Det går en bro från 
slottsön till den gamla stadsdelen 
Schelfstadt med krokiga gator, 
korsvirkeshus, livliga torgplat-
ser, butiksgator och shopping-
centret Schlossparkcenter med 
sina 120 butiker. Besök hansa-
staden Wismar eller Schloss 
Ludwigslust!

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 
15/12 2013.

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Sköna Skövde
3 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Majoren ★★★

Hotellet är en socitetsvilla som ligger centralt nära Kulturhuset, 
Resecentrum, shopping, kultur, restauranger och nöjen. 

Ankomst: Fredagar och lördagar t.o.m. 14/12 samt valfri i höst-
lovet 11-20/10 2013.  
.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Hotel Majoren

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Danska Sydfyn

★★★★  
Fyn är full av äventyrliga upplevelser hela året runt. Ni bor i cen-
trum av Svendborg och härifrån är det t.ex. inte långt till de dan-
ska, kända slotten Valdemar Slott (7 km) och Egeskov Slott (21 
km) samt H.C. Andersens Odense (44 km).

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 9/10 
och 21/10-27/11 2013.

3 dagar i Svendborg

2 barn 
6-14 år 

½ priset 
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Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

NÖDINGE. Aktiviteter för både 
stora och små.

Kulturverkets program för 
september är fastställt.

– Det fi nns fl era godbitar, kon-
staterar kultursamordnare Sofi e 
Pheiffer Rittfeldt.

Sommaren lider mot sitt slut och i takt 
med att hösten gör sitt intrång så erbju-
der Ale kommun en rad intressanta kul-
turhändelser. Kommande månads pro-
gram innehåller en uppsjö av aktiviteter 
för olika målgrupper.

Det blir en fjärde säsong av bäbis-
mys fördelat på två bibliotek – Nödinge 
och Skepplanda. Startskottet går nu på 
måndag då kommunens dietist, Kris-
tine Arhage, beger sig till Albotorget 
för att föreläsa under rubriken ”Vad ska 
bäbisen äta?”

– De populäraste programpunkterna 
har vi behållit plus att vi har komplet-
terat programutbudet med några nya, 
säger kultursekreterare Lisa Haeger.

Ett annat numera inkört koncept som 
fortsätter under hela hösten är Barnfilm 
och pysselklubb i Ale gymnasium.

– Ett medlemskap kostar 20 kronor 
och då ingår entré till fem filmer med 
tillhörande pyssel. Precis som tidigare 

har vi ett samarbete med Ale Fritid. 
Nämnas bör också att höstens pysselak-
tiviteter blir mer tematiskt utformade, 
säger Lisa Haeger.

Filmer, men för en betydligt äldre 
publik, blir det vid fem lunchtillfällen i 
teatersalongen. Först ut är ”En oväntad 
vänskap” onsdagen den 4 september.

– Det är den mest önskade filmen av 
medlemmarna, berättar Sofie Pheiffer 
Rittfeldt.

Från programmet i övrigt noteras 
teaterföreställningen Opsis med Tobias 
Edvardson på scen. Arrangemanget 
vänder sig till barn i ålder 4-7 år och 
äger rum i Ale gymnasium den 18 sep-
tember.

– Det är en del av skolprogram-
met, men föräldralediga mammor och 
pappor är välkomna med sina barn, 
säger Lisa Haeger.

Lördagen den 28 september visas 
dockteatern Konrads Kalas och dagen 
därpå gästar Jerker Fahlström Ale 
Vikingagård för att berätta spännande 
berättelser om bland annat kläder, vapen 
och vikingamänniskans vardagsliv.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Senare i höst blir det dockteater i Ale gymnasium – Konrads kalas.Senare i höst blir det dockteater i Ale gymnasium – Konrads kalas.

Jerker Fahlström kommer till Ale Vi-
kingagård, söndagen den 29 september, 
för att väva samman vikingatidens 
spännande berättelser om gudar och 
hjältar med fakta om kläder, vapen och 
vikingamänniskans vardagsliv.

Kulturfylld höst i Ale

FREDAG 

Mån–fre 11.00–13.30

Trubadurkväll med


