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Nu på tisdag startar SPF 
Alebygden en träffpunkt 
på Backaviks äldreboende i 
Nödinge.

Hit är alla pensionärer 
välkomna varannan tisdag. 
Målsättningen är att umgås 
och trivas tillsammans över 
en kopp kaffe. Inledningsda-
gen visas en film om Surte 
Glasbruk.

Elva vandrare inledde 
julfirandet med en vandring 
i Surte. För ovanlighetens 
skull drabbades vi av regn 
och blåst. Vi gick förbi den 
nya byggnationen vid Keil-
lers damm till Lövgärdet. 
Här fann vi regnskydd där vi 
kunde fika. Nu hade regnet 
upphört och vi fick en fin 
vandring efter Surtesjön. Vi 
fortsatte till Fågeldammarna 
för vidarebefordran till Surte 
station. Föga jullik prome-
nad, men uppfriskande.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden 
öppnar träffpunkt 
för seniorer

ALAFORS. De blev 
vinnare av Alerocken 
2013 och fick därmed 
chansen att spela in en 
skiva i Ale gymnasiums 
studio.

Nu har tjejerna i The 
Jocals siktet inställt på 
nya framgångar och 
låtar skriver de hela 
tiden.

Lokaltidningen träffar Jo-
sefine Wennerlund, Demi 
Gustafsson och Elin Jen-
sen i replokalen på Himla-
skolan. Tillsammans med 
den fjärde medlemmen Åsa 
Marmkvist bildar de ban-
det The Jocals, vinnare av 
Alerocken 2013. 

Förstapriset var en in-
spelning i Ale gymnasiums 
studio och deras debutskiva 

innehåller två egenskrivna 
låtar, ”Smile” och ”Broken 
hearts”. 

Musiken, som rör sig inom 
singer-songwriter-genren, är 
genomarbetad med välskriv-
na texter, finstämd sång och 
melodier som fastnar.

Tjejerna som går i års-
kurs åtta på Himlaskolan 
respektive Ahlafors fria sko-
la har spelat tillsammans i 

ett antal år och redan 2011 
tog de hem sin första seger i 
Alerocken. 

Nu har de siktet inställt på 
nya framgångar.

– Om det går bra är vi 
absolut redo att satsa, säger 
Elin och Josefin tillägger:

– Det här är något som vi 
verkligen brinner för.

Nästa steg blir att under-
söka hur de ska sprida sin 
musik och skivan är en bra 
början.

– Det är en riktigt bra och 
påkostad studio som vi är 
väldigt glada över. Vi plane-
rar fler inspelningar framö-
ver, säger musikläraren Bos-
se Jansson. 

Under 2014 hoppas The 
Jocals på att få komma ut 
och spela mer och eftersom 
de ständigt skriver nya låtar 
finns det gott om material att 
välja från. 

JOHANNA ROOS

Nyinspelad skiva. Josefine Wennerlund, Demi Gustafsson och Elin Jensen bildar tillsammans med den fjärde medlemmen Åsa Marmkvist 
det akustiska bandet The Jocals, vinnare av Alerocken 2013.

– The Jocals är redo att satsa 
Skivan inspelad
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Stralsund och Rügen
4 dagar i Stralsund, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Dom, Ozeaneum & Meeresmuseum Stralsund

Stralsunder Spielbank

Stadens imponerande siluett med gotiska torn som vakar över kull-
ersten och korsvirkesidyll samt alla shoppingmöjligheterna och ett 
händelserikt uteliv på stadens caféer gör att staden verkligen är 
värdt ett besök.

Samtidigt är Stralsund porten till den vackra ön Rügen med den 
branta kritklippan, långa strandpromenader och fina gamla badort-
er. Åk över bron eller med båt från hamnen för att uppleva borgen 
Kap Arkona eller den 117 meter höga Königsstuhl som är en av 
Tysklands mest besökta sevärdheter. Stralsund och Rügen är ett 
minnesvärt möte med hansastadsromantik, hav och härligt frisk luft. 

Det tjusiga 4-stjärniga hotellet har restaurang, lobbybar, garage (mot 
avgift), hiss, fitnessrum och bastu. Via hotellet får man rabatt på 
greenfee, bowling, badland och stadens akvarium - mer information 
får du i receptionen vid ankomst.  

Max. 1 barn 0-6 år gratis i föräldrars säng.
Max. 3 barn 7-12 år ½ priset i föräldrars rum.

På hotellet har du möjligheten! Turerna blir 
genomförda så länge man är min. 2 personer. Anmälan föregår på 
hotellet - där kan ni också få mer information om segelturen.   

1 km.  
 42 km   

 Valfri t.o.m. 21/12 samt 25/12-28/12 2014. 
 Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Välkomna /Dragan med personal

LUNCH-
ÖPPET

ALLA VARDAGAR
 11.00-14.30
För närvarande har vi stängt på kvällarna 

i väntan på alkoholtillstånd.


