
Koppla av i Kvänum
3 dagar i Västra Göt aland

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

Här kan ni förvänta er ett par dagar med bekvämt boende och ett par 
klassiska upplevelser inom räckhåll. Under sommarsäsongen kan ni 
t.ex. besöka nöjesparken Skara Sommarland (30 km), eller kanske 
ta ett par golfrundor på Vara-Bjertops Golfklubb (7 km). Dessutom 
garanterar hotellets egna 8-banors bowlingcenter att ni inte kom-
mer bli uttråkade på eventuella regndagar.  Det är främst de öppna 
landskapen som ligger framför er som lovar er en minisemester med 
lugn, naturprakt och ett flertal aktiviteter. Se fram emot att uppleva 
Vänern (26 km), och slussarna vid Trollhättan (61 km), där ni kan se 
naturkrafterna bryta loss när dammluckorna öppnas.

★★★★  
I den mjuka västgötska myllan är hotellet byggt med den romerska 
villan som förebild. Hotellet har restaurang, hiss, bowlingbanor, well-
nessavdelining med bubbelbad och motionsrum, krocket, TV-rum 
och terrass. Det finns gratis parkering vid hotellet. Alla rum har 
badrum, aircondition, minibar, radio, TV och gratis trådlöst internet.  

Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum. 

En av landets äldsta kyrkor: 19 km.  
 26 km.

(Öppet 6/6-17/8 2013): 30 km. 
– flera sevärdheter och butiker med saker från 

1950-70. Byn är dessutom hemstad för världens största fungerande 
sax: 36 km.  

Ankomst: Fredagar t.o.m. 27/6. 
Valfri påsk 17-19/4, 
Kr. himmelfärd 29-30/5, 
pingst 6-7/6 2014.

 
449:- 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

VECKA 04         NUMMER 03|32 NÖJE

NÖDINGE. Nu har Ale 
Teaterförening offent-
liggjort sitt program för 
våren.

Fyra publika arrange-
mang finns att se fram 
emot.

Gästspelet av 123 
Schtunk utgör naturligt-
vis guldkornet.

Tisdagen den 18 februari 
inbjuds teaterföreningens 
medlemmar till årsmöte då 
det i vanlig ordning kommer 
att serveras en hemlig före-
ställning. Veckan därpå sker 
den första offentliga före-
ställningen, närmare bestämt 
tisdagen den 25 februari.

– Vi får besök av Västanå 
Teater från Sunne som ger 
Kung Domalde. Pjäsen byg-
ger på Sofokles Kung Oidi-
pus, fast det grekiska dramat 

är förlagt till nordisk viking-
atid, berättar Margareta 
Nilson, ordförande i Ale Te-
aterföreningen.

– Alla som har varit i Sun-
ne vet vilken fantastisk teater 
som finns där. Nu tar de med 
sig det som kännetecknar de-
ras uppsättningar med dans 
och musik.

En favorit i repris blir det 
när 123 Schtunk välkomnas 
tillbaka till Ale gymnasium 
torsdagen den 6 mars. Den-
na gång med en oefterhärm-
lig version av Vilhelm Mo-
bergs klassiska verk Raskens.

– Schtunk är efterlängta-
de av publiken och det är ett 
sant nöje att ha dem på sce-
nen igen, säger Margareta 
Nilson.

Drygt en månad sena-
re, tisdag 8 april, kommer 
det gunga rejält när Kingen 
gör en hyllning till rock´n 

Kärt återseende. 123 Schtunk kommer till Ale gymnasium torsdagen den 6 mars då de ger Vilhelm Mobergs klassiska verk Raskens. 
Bilden är från föreställningen Hemsöborna.
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– Guldkornet i teaterföreningens program
123 Schtunk är tillbaka

Årets Majblomma blir 
den 108:e i ordningen, 
sedan starten 1907. Det är 
en mycket kraftfull blom-
ma som slår ut den 8 april, 
då barnen börjar sälja. Fär-
gen är limegrön och cerise 
med en gul mittprick.

– Förra året samlade 
skolbarn runt om i Sverige 
in närmare 60 miljoner 
kronor, och i år önskar 
vi en ökning. Det behövs 
verkligen för att vi ska få 
möjlighet att hjälpa ännu 
fler barn till gemenskap 
med sina kamrater, säger 
Lena Holm, Majblom-
mans generalsekreterare.

Av Majblommans 
insamling går cirka 80 
procent till Majblommans 
ändamål som bland annat 
är att hjälpa enskilda barn 
med bidrag till glasögon, 
en cykel, sommarläger, en 
varm vinterjacka, fritidsak-
tiviteter och mycket annat 
som gör att barn kan vara 
med sina kamrater i skolan 

och på fritiden.
Majblommans driver 

opinion runt kärnfrågor-
na som är att barn med 
synnedsättning ska ha rätt 
till glasögon och att skolan 
måste följa skollagen och 
inte ta ut dolda avgifter.

Majblomman presenterad

Den 108:e Majblomman ser 
ut så här. Försäljningsstart är 
den 8 april.

roll-historien. ”När rocken 
kom till Sveg” lyder rubriken 
för framträdandet.

– Kingen har varit med-
lem i The Boppers och skri-
ver fortfarande låtar till ban-
det. Det blir garanterat ös 
den här kvällen.

En barnteater – Lasse 
Maja och operamysteriet – 

sätter punkt för vårens ar-
rangemang. Det sker lörda-
gen den 5 april.

– Det är Kulturverket som 
står bakom denna program-
punkt och vi finns med som 
medarrangör, avslutar Mar-
gareta Nilson.

JONAS ANDERSSON


