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ALAFORS. Den irländska 
pubaftonen i Medborgarhu-
set i september blev en succé 
med drygt 70 besökare. Nu 
kallar Folkets Hus-fören-
ingen i Ale på uppmärksam-
heten igen. Nu på lördag 
arrangeras Tages 60-tal i 
Ledet. 

Musikern Ole Moe möter 
den gamle statsministern 
Tage Erlander, gestaltad 
av Dan Nerenius. Via Tage 
Danielssons folkkära texter, 
i kombination med välkänd 

60-talsmusik, bjuder Dan 
och Ole på en föreställning 
med mycket humor och 
värme.

– Den här duon har besökt 
Ale tidigare, men då var 
temat Björn Afzelius och 
Kent Andersson, berättar 
Marita Holmgren.

Biljettpriset är på 100 
kronor och inkluderar räk-
macka och tillhörande dryck.

LÖDÖSE. På lördag 
arrangeras årets myntdag 
på Lödöse museum – en 
dag om förfalskningar och 
plåtmynt, men också en 
historisk föreläsning om 
nazisternas angrepp på 
det engelska pundet under 
andra världskriget. 

Årets myntdag kommer 
att handla om plåtmynt, 
nödmynt och förfalskning. 
Plåtmynt gavs ut i Sverige 
mellan 1644 och 1776 
och kunde väga 19,7 kilo. 
Sven Ljunglöf kommer 
att berätta om dessa stora 
kopparmynt. 

Plåtmynten ska inte 
förväxlas med Karl XII:s 
nödmynt som gavs ut 
mellan 1715-1719 som 
Birgit Eriksson kommer 
att prata om. Det blir 
också underhållning av 
Bo Gustavsson – Om jag 
hade en plåt att dricka. 

Dagen avslutas med 
Sune Perssons föredrag 
”Nazisternas operation 
Bernhard”. Operation 
Bernhard var kodnamnet 
på nazisternas försök att 
fördärva värdet på det eng-
elska pundet under andra 
världskriget.

❐❐❐

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen ★★★★ 
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, 
ligger på en halvö i skärgården med havsutsikt 
och nära till naturen. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 13/12 2013 samt 10/1-6/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

 

 
endast 499:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Skidsemester i Österrike
8 dagar i Fusch am Grossglockner

★★★

Hotellet ligger mitt i alpidyllen Fusch 
nedanför Österrikes högsta bergs-
topp Grossglockner och här finns 
massor av aktiviteter och afterski. 

Pris per person i dubbelrum

från3.499:-

Swarowski Kristallwelten
 
Ankomst: Lördagar i perioden 
4/1-22/3 2014.  
OBS: Kuravgift 1 EUR per person/dygn. 

2 barn
4-12 år 

½ priset 

Familienhotel 

Kühlungsborn
4 dagar i Nordtyskland
Hotel Polar-Stern ★★★  
Besök den gamla badorten 
Kühlungsborn vid Mecklenburg-
Vorpommerns östersjökust med 
den klassiska badbryggan som 
är öppen året runt. Hotellet är 
byggt i jugendstil vid stadens 
storhetstid runt år 1900 då ett 
flertal sommarpalats uppfördes. 
Hotellet ligger med utsikt över 
havet och endast 50 meter från 
strandpromenaden. Er värd har 
specialiserat sig på skotsk kul-
tur och historia och har hela 50 
märken skotsk whisky i hotellets 
bar. Besök historiska Wismar 
eller Schwerin med sitt törnro-
saslott vid sjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: Valfri i perioden 
3/10-17/12 2013 samt 2/1, 
24/1-28/4 2014. 

Julmarknad 

Rostock: 28/11-22/12 2013 

Wismar: 25/11-22/12 2013

             Hotel Polar-Ster
n

OBS: Kuravgift på 1 EUR per vuxen/dygn.

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Myntdag på 
Lödöse museum

Tages 60-tal i Medborgarhuset

*Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
**Underhållning är på Stena Danica avgång 09.15 och hemresa 14.00.

MYCKET
NÖJE
OMBORD!

Tis 15/10  Bingo med vår gästvärd.

Ons 16/10 Dansa till populära Chiquita. 

Tors 17/10 MoreThanJazz tolkar schlagerlåtar 
 i en skön jazzfeeling. 

Fre 18/10 Duon Exposed bjuder på gamla 
 och nya låtar.

Lör 19/10 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Martin Carlberg.

Sön 20/10 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Per Wockatz.

Se hela höstens underhållningsprogram på stenaline.se

VECKANS PROGRAM PÅ 
STENA DANICAS DAGSTURER 

Göteborg�–�Fredrikshamn 
Dagstur alla dagar fr 99:-/person
Läs mer och boka på stenaline.se eller 0770-57 57 00*

AVGÅNG 09.15
HEM 14.00 ELLER 20.00**

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Dan Nerenius (bilden) och Dan Nerenius (bilden) och 
Ole Moe kommer till Med-Ole Moe kommer till Med-
borgarhuset på lördag.borgarhuset på lördag.

ÄLVÄNGEN. I fredags var det 
premiär för Café GiveAn-
deForgive i Smyrnakyrkans 
lokaler. Många ungdomar 
hade hörsammat inbjudan 
och invigningskvällens stora 
dragplåster var världsmäs-
taren i dataspelet Dota 2, 
Jonathan ”Loda” Berg.

– Vi vänder oss i första 
hand till ungdomar i gym-
nasieåldern. Caféet kommer 
att hålla öppet ytterligare 
tre fredagskvällar i höst, 18 
oktober, 1 november och 15 
november, förklarar ung-
domspastor Elias Berg.

– Vi kommer att ha olika 
teman och planerar bland 
annat för en konsertkväll och 
öppen scen, avslutar Elias 
Berg.

Café GiveAndeForgive hade premiärfest i Smyrnakyrkan i fredags kväll. Elisabeth Forsberg 
serverar här kaffe till världsmästaren i dataspelet Dota2, Jonathan ”Loda” Berg. På bilden 
ses också Elias Berg och Markus Adolfsson.

Premiär för ungdomscafé

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


