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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
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ÄLVÄNGEN. I våras 
uppträdde Begonia Jazzband 
på Repslagarmuseet. De 
gjorde stor succé. De gav 
alla åhörare mersmak och 
nu är det dags igen. Begonia 
Jazzband inleder höstens 
musikcaféer på Repslagar-
museet. Torsdagen den 19 
september svänger det loss.

En fartfylld kväll med 
en salig blandning av jazz, 
swing, blues, dixieland, ever-
green, gospel och dansmusik 
utlovas. Gladjazz på hög 
nivå som värmer gott när 
hösten närmar sig. 

Begonia Jazzband består 
av sex grånade gentlemän 
som sedan barnsben haft 
musikutövning som ett stort 
intresse. Grabbarna är Kent 
Larsson, Bengt Petters-
son, Bo Ljungberg, Roger 
Malmstedt, Roy Ottosson 
och Volmar Lindquist. 

Några av grabbarna 
spelade under 50-60 talet 
dansmusik i folkparker och 
hade engagemang som res-
taurangmusiker. Några har 
spelat och spelar fortfarande 

i olika tradjazzband i Göte-
borg samt i blåsorkestrar, 
exempelvis Tant Bertas, 
Happy Jazzband, Skepp-
landa blåsorkester, Öckerö 
storband med flera.

Tillsammans började 
de att spela för cirka två år 
sedan efter att ha träffats i 
olika musiksammanhang. 
I början hemma hos Kent 
i Nödinge varannan vecka. 
Efter att ha ätit ärtsoppa och 
punsch av varierande styrka 
övade de och tjötade samt 
hade kul ihop.

För ett halvår sedan fick 
de genom stöd från ABF 
Kungälv hjälp med en 
replokal där de numera träf-
fas varje måndag.

Hittills har Begonia 
Jazzband haft några kyrko-
spelningar (jazz och gospel), 
föreningsspelningar (Rotary, 
PRO med mera), mässa 
i Nol och Nödinge samt 
privata tillställningar med 
dans. De är inte ute efter att 
bli överhopade med spel-
ningar, för dem är musiken 
friskvård.

Musiken som Begonia 
Jazzband spelar passar de 
flesta, så kallad gladjazz är 
ju som namnet säger – glatt 
och lättillgängligt. Det blir 
mest verkstad, men lite tugg 
mellan låtarna förekommer 
också.

Varför skall en alebo 
komma och lyssna på Bego-
nia Jazzband på Repslagar-
museet? Jo, för att njuta 
av musiken och se att livet 
inte tar slut efter 70 eller 80 
heller för den delen.

❐❐❐

Begonia Jazzband inleder höstens musikcaféer på Repsla-
garmuseet med en spelning nästa torsdag, den 19 september.

Musikcafé med Begonia Jazzband

SKEPPLANDA. Alla 
som är intresserade av 
bordshockey kommer 
att få sitt lystmäte hos 
Café Molin på torsdags-
kvällar – jämna veckor.

Caféägaren Jonas 
Molin och Stig ”Stuffa” 
Karlsson blir ansvariga 
för turneringsspelan-
det.

– Jag har hittat en 
likasinnad, skrattar Jo-
nas och lägger armen 
om Stig.

Det var en slump som gjorde 
att de bådas intresse för 
bordshockey uppdagades. 
När det gick upp för Jonas 
Molin att Stig Karlsson hade 
en lika het passion för spelet 

som honom själv beslutade 
de sig för att ta en match.

– Nu står det 1-1 i matcher, 
förklarar Jonas.

Stig Karlsson fick sitt 
första bordshockeyspel i jul-
klapp 1958. Det har blivit ett 
antal spel och gubbar sedan 
dess.

– Här har du Stigas bords-
hockeybibel. Den kommer vi 
att ha som regelbok om det 
blir diskussioner, säger Stig.

Varannan torsdag bjuds 
allmänheten in till bords-
hockeykvällar på Café Molin. 
Förhoppningen är att få till 
stånd någon form av stege 
där deltagarna har chansen 
att avancera.

– Vi gör detta på ett seri-
öst sätt, det handlar inte om 

någon fritidsgårdsverksam-
het. Deltagarna ska vara 
från 20 år, poängterar Jonas 
Molin.

Femminutersmatcher 
med sudden death kommer 
att tillämpas, precis som är 
fallet på SM och VM i bords-
hockey.

– Bordshockey är ett gratis 
nöje. Vi kommer att servera 
korv med bröd för dem som 
vill. Slutligen vill jag passa på 
att tacka Älvfoto, som varit 
bussiga nog och skänka ett 
spel till oss, avslutar Jonas 
Molin.

JONAS ANDERSSON

Torsdagskvällar (jämna veckor) bjuder Café Molin in till 
bordshockeyspel. Stig Karlsson och Jonas Molin är dem som 
ansvarar för turneringsupplägget.

– Café Molin prövar nytt grepp

Bordshockey i Skepplanda


