
VECKA 09         NUMMER 08|34 NÖJE

RASKENS - VI GÅR ÅT VILKET HÅLL VI VILL!
INSPIRERAD AV VILHELM MOBERG 123 SCHTUNK

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE GYMNASIUM
TOR 6 MARS KL 19

ÄLVÄNGEN. Från tors-
dag till onsdag.

Populära Smyrnacafé-
et har bytt dag.

– Detta är en tradition 
från mitten av 80-talet 
som lever vidare, säger 
Rolf Ohlsson.

En förmiddag i veckan, det 
som tidigare har varit tors-
dag men som nu blivit ons-
dag, välkomnas allmänheten 
till Smyrnacaféet i Älvängen.

– Alla är välkomna! Vi 
brukar vara 15-25 personer 
som träffas, merparten dag-
lediga och pensionärer. Det 

är en stund för gemenskap, 
vi fikar och pratar, berättar 
Rolf Ohlsson.

– Ibland har vi något sån-
ginslag, ett par musikanter 
som gästar oss.

När lokaltidningen kom-
mer på besök är Ann-Marie 
Jakobsson i full färd med att 
servera kaffe och smörgås. 

– Sedan blir hembakat 
också. Du förstår att vi har 
det bra, skrattar Rolf.

Det gamla hotellet, som 
numera utgör hemvist för 
Smyrnaförsamlingen, har en 
strategisk placering – mitt i 
samhället.

– Tillgängligheten är su-

verän! Det är lätt för folk att 
ta sig hit. Vårt café är en per-
fekt mötesplats, säger Rolf.

Varför byter ni dag?
– Det är flera av våra be-

sökare som är engagerade i 
andra aktiviteter som äger 

rum just på torsdagar. Då 
bestämde vi oss för att byta 
dag, så att ingen ska behöva 
välja det ena eller det andra, 
avslutar Rolf Ohlsson.

JONAS ANDERSSON
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– Som har bytt dag

Gemenskap på 
Smyrnacaféet

Tid för samvaro på Smyrnacaféet i Älvängen. Den populära fikastunden har bytt dag, från torsdag till onsdag.

Ann-Marie Jakobsson och Rolf Ohlsson har dukat upp med 
kaffe, smörgås och hembakat.

Toscanas vackra kullar
8 dagar i Casciana Terme, Italien

Pris per person i dubbelrum

3.249:-
Pris utan reskod 3.549:-

Dagen startas förslagsvis med en frukostbuffé på ert charmiga hotell 
La Speranza som ligger mitt i centrum. Sedan kan er upptäcktsfärd 
längs de snirkliga vägarna mellan de medeltida städerna börja. En 
given sevärdhet i dessa trakter är det lutande tornet i Pisa (42 km). 
Kör vidare norrut mot den mysiga staden Lucca (68 km) där ni kan 
strosa runt i de gamla kvarteren och kika in på Piazza dell’Anfiteatro 
(68 km), dricka dagens första cappuccino och shoppa i någon av 
stadens många butiker. Tillbaka på hotellet kan en fin avrundning 
på dagen vara ett besök på stadens thermalbad som under som-
maren är ‘open by night’.

Hotel La Speranza ★★★
Hotellet har restaurang, bar, café, TV-rum och en vinterträdgård. 
Utanför finns en pool (säsongsöppen maj-september beroende på 
väder) och terrass samt gratis parkering. 

Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum.

37 km.  
42 km.  

– mysig medeltida by på UNESCOs världsarvslista: 
52 km.

– badort på italienska rivieran och känd för sin överdådiga 
karneval: 65 km.

– stad med fantastisk arkitektur och kultur, bl.a. Ponte 
Vecchio och Il Duomo: 75 km.

Ankomst: Valfri i perioden 1/4-25/10 2014.
 

Hotel La Speranza 

2.399:-

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren


