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Idyllisk landsby 
i Nordtyskland
4 dagar i Schles wig-Holstein 
Landhotel Schimmelreiter 
★★★

Det trevliga 3-stjärniga Land-
hotel Schimmelreiter är den 
perfekta utgångspunkten om 
ni önskar er en minisemester i 
spännande omgivningar, och 
som det är lätt att ta sig till. 
Det tar bara en halvtimme från 
den danska gränsen att köra 
till hotellet som ligger i den lilla 
landsbyn Silberstedt. Samtidigt 
hittar man Schleswig endast 16 
km från hotellet, och här kan ni 
bl.a. se domkyrkan Sankt Petri 
med det enastående och vackra 
träaltaret.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

Ankomst:
Valfri t.o.m. 
20/12 2013. 

 

    Landhotel Schimmelreiter

Gottorp Slott

1 barn
6-14 år 

½ priset 

Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan ★★★★ 
Hotellet ligger centralt i Kastrup med metro- och bussförbindelser. 
Med metron så nära kan man stå på Kongens Nytorv inom en 
kvart. Upplev Nyhamn och Ströget med alla pubar, caféer och 
butiker. Ta en tur till fristaden Christiania!            Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 31/12 2013.

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

1.299:- 

Weekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

Clarion Collection Hotel 
Temperance ★★★★  
Bo i centrum av Malmö – nära till 
Turning Torso, Malmöhus Slott, 
gamla stan, torg och butiker m.m.

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

Ankomst: Fredagar t.o.m.13/12 
2013. 
Endast slutstädning.

 
endast 499:- 

www.happydays.nu
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NÖDINGE. Teaterfören-
ingen i Ale presenterar 
sitt höstprogram.

Det bjuds på två kri-
tikerrosade komedier.

– ”Grymt galet” 
och ”Misantropen” är 
föreställningar som får 
publiken att skratta, 
försäkrar teaterför-
eningens ordförande 
Margareta Nilsson.

Det börjar med två program-
punkter där teaterföreningen 
finns med som medarrangö-

rer till kulturenheten. ”Brel 
möte Piaf ” är ett musikaliskt 
mästerverk där Åsa Fång och 
Christopher Wollter dyker 
ner i den franska musikskat-
ten. Arrangemanget äger 
rum söndagen den 15 sep-
tember.

”Konrads kalas” är en 
barnteater som visas i gym-
nasiets tv-studio lördagen 
den 28 september. Det bjuds 
nyskriven svensk barndrama-
tik.

Teaterföreningens första 
egna program är måndagen 
den 7 oktober. ”Grymt galet” 
är en komedi av Willy Rus-
sell med bland andra Inger 
”Pippi” Nilsson och Carina 
Perenkranz (känd som Judit 
i Com Hem-reklamen) i 
huvudrollerna.

– En pjäs med diverse 
roliga förvecklingar, berättar 
Margareta Nilson.

En ny komedi väntar sön-
dagen den 20 oktober. Riks-
teatern och Kullehusteatern 
ger Molières klassiker ”Mis-
antropen”.

– En kostymteater som vi 
inte ser så ofta nu för tiden. 
Den svenska översättningen 
är gjord av Hans Alfredsson.

Året avrundas med musik 
i dubbel bemärkelse. Först 
gästas Ale gymnasium av Vier 
Brillen, torsdagen den 21 
november, vilket är på begä-
ran från teaterföreningens 
publik.

– Det stämmer! Det 
har framkommit önskemål 
från våra besökare att ta hit 
Hisingsgänget Vier Brillen. 

Det blir musik och texter i 
Hasse & Tages anda, förkla-
rar Margareta Nilson.

”Konsert i juletid” sätter 
traditionsenlig punkt för 
säsongen. I år har den tidi-
gare Idol-vinnaren Daniel 
Lindström sällskap på scen 
av Linda Lampenius.

– Det blir alltifrån fin-
stämda julsånger till souliga 
inslag och välkända rock- och 
poplåtar, hälsar Margareta 
Nilson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Vad sägs om 
en pubafton på hem-
maplan?

Fredagen den 20 
september bjuds det 
irländska toner i Med-
borgarhuset.

– Vi ser fram emot 
en gemytlig kväll med 
riktigt bra livemusik, 
säger Folkets Hus-
föreståndaren Willy 
Kölborg.

Dún Aengus, en duo bestå-
ende av Peter Andersson 
och Martin Rahmberg, 
gästar Medborgarhuset i 
Alafors fredagen den 20 sep-

tember. Namnet på bandet 
kommer från en plats på den 
lilla ön Inishmore på Irlands 
västkust.

Martin spelar gitarr och 
Peter tenorbanjo. Dún 
Aengus har en stor reper-
toar av irländska låtar och 
visor. Musik från Skottland 
har också haft ett stort infly-
tande på gruppen, men man 
spelar också moderna låtar 
om andan faller på.

– Jag tror verkligen att 

denna typ av arrangemang 
kan attrahera Aleborna. 
Utöver fantastisk musik till-
handahåller vi öl, vin och 
småsnacks, förklarar Willy 
Kölborg.

Dagen därpå bjuds det en 
helt annan underhållning, 
för en helt annan målgrupp. 
Då står nämligen Medbor-
garhuset som värd för Filio-
kus Fredriks Trollericirkus.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE FÖRSAMLING
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8 september
Nödinge kyrka Pilgrimsmässa 11.00 R.Bäck
Pilgrimsvandring. Vi vandrar längs den nya Lödöseleden från Nödinge till 
Älvängen. Vandringen startar kl. 11 med Pilgrimsmässa i
Nödinge kyrka och avslutas i Älvängens kyrka
ca kl 16.00. Medtag matsäck och kläder efter väder.
 
Vandringen sker i samarrangemang med
Pilgrimscentrum Göteborg och Starrkärrs församling.
 
Surte kyrka Gudstjänst 11.00 H. Hultén
 
Bohus Servicehus Gudstjänst  15.00 H. Hultén
 
Onsdagsträff 11 september
14.00 Surte församlingshem
”Vad säger den här texten?” – Harry Hultén
Fika, alla välkomna

Peter Andersson och Martin Ramberg i Dún Aengus svarar 
för underhållningen på den irländska pubafton som äger rum 
i Medborgarhuset fredagen den 20 september.

– Irländsk 
livemusik på 
menyn

Pubafton i Medborgarhuset

Per Burell, Calle Jacobson och Ida Stéen i Misantropen som 
visas i Ale gymnasium söndagen den 20 oktober.

Galet roligt i Ale gymnasium

Allt har ett slut, så även 
denna soliga sommar. 
Onsdagen den 28 augusti 
var det dags för Aktiva 
Seniorers första möte 
för hösten. På scen stod 
åter sångaren Mikael 
Gustafsson och pianisten 
David Carbe. 

David tackades först 
för sitt initiativ att tänka 
på Aktiva då han medver-
kade vid Robert Wells 
besök på Bohus fästning. 
Därefter bjöds vi ett 
blandat program med 
allt från rivig boogie till 
softa ballader. ”New York, 
New York” sjöng Mikael 
med sin fantastiska röst 
som inledningsnummer. 
Så en boogie av David, 
”Walking down the road”. 
Häftiga ”Little Joe from 
Chicago” fick också vara 
med. Sir Elton John 
hedrades med ett härligt 
medley och David fram-
förde sin egen melodi 
”Song of life”. Mikael 
gjorde verkligen Elvis-
låten ”You were always on 
my mind” rättvisa för att 
inte tala om ”Stad i ljus”. 
Den tolkningen borde 
Tommy Körberg lyssna 
på.

Innan dessa unga musi-
kaliska förmågor tackades 
med stående ovationer 
berättade Mikael att han 
under ett år flyttar till 
Hollywood för att för-
kovra sig. Vi önskar lycka 
till och hoppas vi får njuta 
av hans sång även efter 
besöket ”over there”.

Insamlingen till HLF 
inbringade 3 799 kronor. 
Marita O presenterade 
septemberprogrammet 
där observeras bör, att 
handarbetscaféet har 
sina träffar på måndagar. 
Barbro L berättade om 
resan till Käringön. Vid 
blåst går resan inomskärs. 
Bengt M påminde om 
besöket på GP:s tryckeri 
och Bengt B redogjorde 
för kommande resor. Kurs 
i fotobehandling startar i 
november berättade Tore 
R. Vivi-Anne S infor-
merade om yogakurser. 
Avslutningsvis berättade 
Ulf L om Seniorbio på 
Trappan och hjälp man 
kan få genom medborgar-
service.           Inga Isaksson

Rivstart för 
Aktiva Seniorer
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