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BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Östaden på saltvägen
4 dagar i Ratzeburg, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

från1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

1/5-30/9 2014: 1.899:-

Det är inte en överraskning att Ratzeburg har blivit ett 
populärt semesterställe för dem som föredrar bilsemes-
ter. Den idylliska östaden mitt inne i den nordtyska natur-
parken Lauenburgische Seen utgör en naturligt romantisk 
omgivning, där ni alltid är nära vattnet, vart ni än befinner er. 

På hotellet Der Seehof bor ni alldeles nere vid vattnet på näset 
som utgör vägen in till ön och utsikten är inget annat än fantas-
tisk! Ratzeburg är även den tyska multikonstnären Ernst Barlachs 
födelsestad och därför finns det naturligtvis ett sevärt museum 
inrett i hans gamla hem till hans minne. Dessutom är den massiva 
domkyrkan i röd tegelsten en praktfull syn, och kyrkan räknas än 
idag som en av de finaste i medeltidens murstensarkitektur. Skulle 
längtan efter land mot all förväntan sätta in, är marsipanstaden 
Lübeck endast 24 km norrut och Schwerin med Törnrosaslottet 58 
km österut också värda ett besök.

Der Seehof ★★★★ 
Hotellet ligger idylliskt på näset mellan de två sjöarna Küchensee 
och Großer Ratzeburger See – bara 50 meter från vattnet och 
med egen båtbrygga. Här finns en väldigt fin restaurang, där de 
inkluderade middagarna och frukostbuffén serveras. Dessutom har 
hotellet reception med gratis trådlöst internet, bar, rum med öppen 
spis/sällskapsrum, lekrum, bastu, trädgård och terrass med utsikt 
över sjön. Man kan hyra cyklar på hotellet. Hotellet är helt rökfritt. 
Alla rum har eget badrum med hårfön, telefon, TV, gratis trådlöst 
internet och minibar. Önskar man rum med balkong/terrass utanför 
säsongen kan detta köpas till (extra tillägg EUR 25/natt och rum). 

Tips till sevärdheter & upplevelser
500 m. 

- konstnären (1870-1938) är känd som en 
av Tysklands mest berömda expressionister: 700 m. 

ligger nästan lika vackert som Ratzeburg, och är känd for nar-
ren Till Eulenspiegel: 10 km. 

med massor av shoppingmöjligheter: 61 km. 
 m. svensk historia, UNESCO-listad: 65 km. 

 Ankomst: Valfri t.o.m. 
20/12 2013 samt i perioden 
2/1-28/9 2014.  

Julmarknad i Lübeck 

och Schwerin: 

25/11-30/12 2013 

Der Seehof

Använd reskoden 
och se fler utvalda 

specialerbjudanden till 
tidningens läsare på 
www.happydays.nu

Mimers Hus, Kungälv  
Lördag 16 nov kl 1600 (till ca 1845 inkl kaffepaus)

Sång Sånt

Trio Acantus - Sabina Nilsson, Anette Svenblad 

   och Elisabet Ehlersson. Ack pianisten Maria 

   Ingemarsson-Berg och violinisten Rolf Mårtensson

Julius Csöregh – ung och duktig violinist

Vissångerskan Eva Simmons. Ack dragspelaren 

   och pianisten Jan-Olof Persson

Sekelskiftesdansarna från Kongahälla 
   folkdanslag

Ukelele Ladies 

   Musikalisk ledare: Eva Olivia Samuelsson

Nya elever från Nordiska Visskolan
  

               Programledare: Lennart Thorstensson

Restaurang Östra Tull  
Mormors Dagar

1

Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

ÄLVÄNGEN. Torsdag den 14 
november det åter dags för 
Musikcafé på Repslagarmu-
seet. Denna gång bjuds vi på 
en vismusikal – ”Nu går vi till 
fabriken”. Genom nyskrivna 
visor får vi uppleva livet i ett 
brukssamhälle på gott och 
ont, tryggheten, kontrollen 
samt gemenskapen.

Sommaren 2012 gjorde 
de dramatiserade vandring-
arna om Jonsereds historia 
succé. Publiken fick uppleva 
livet i ett brukssamhälle på 
gott och ont, tryggheten och 
kontrollen, instängdheten 
och gemenskapen. Man fick 
se hur samhällets grundades, 
hur folket roade sig på dans-
banan, kämpade för att bilda 
fackföreningar och hur livet 
tedde sig hos ägarna på herr-
gården. Till varje scen hörde 
en visa.

Nu presenteras en kon-
sertversion av föreställ-
ningen där tonvikten ligger 
på visorna. Ensemblen 
består av Maria Pihl och KG 
Malm sångare/skådespelare, 
Bosse Stenholm gitarr/fiol 
samt Anna Foster på cello.

Maria Pihl har tillsam-
mans med sin man Claes 
Phil skrivit visorna till dra-
matiserade vandringen om 
livet på bruksorten Jonsered. 
De specialskrivna visorna är 

allmängiltiga och passar bra 
för även andra bruksorter där 
stora fabriker har varit domi-
nerande såsom samhällen 
runt Carlmarks Tågvirkesfa-
brik och Surte Glasbruk.

Samarrangörer är Ale 
kommun, Bevara Repslagar-
banan och ABF.

❐❐❐

Vismusikal på Repslagarmuseet

Skepplanda-Hålanda 
SPF hade sitt oktober-
möte den 31 oktober i 
Skepplanda bygdegård. 
Föreningen hade bjudit in 
43 nyblivna + 65-are och 
flera hade anammat inbju-
dan och hälsades hjärtligt 
välkomna.

Trots det dåliga vädret 
var det 144 medlemmar 
som trotsat regnet och njöt 
av samvaron. Vi underhölls 
av vår egen Glädjekör som 
framförde ett innehållsrikt 
program. Tänk att vi har 
så många egna sångfåglar 

i föreningen. Publiken 
jublade och applåderna 
var rikliga. Köket är också 
värda en eloge de serverar 
oss goda smörgåsar och 
kakor till kaffet, det är inte 
gjort i en handvändning 
att serva så många. Som 
vanligt avslutades mötet 
med information och lott-
dragning.

Den 28 november ser-
veras julbordet, föranmä-
lan krävs senast 24 novem-
ber och är bindande. Vi 
ses då!

❐❐❐

Oktobermöte i Skepplanda bygdegård

”Nu går vi till fabriken” handlar om livet på bruksorten Jonsered. Vismusikalen kommer till 
Repslagarmuseet torsdagen den 14 november.

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30


