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Lyxig slottssemester
4 dagar i, Nordtyskland
Landhotel Schloss Teschow 

★★★★  
Minst en gång i livet bör du unna 
dig en lyxig slottssemester och 
en sådan upplevelse kan du få 
på det 4-stjärniga slottshotel-
let Landhotel Schloss Teschow i 
Nordtyskland. Här väntar en skön 
semesterupplevelse med lyx och 
service, och det är det bara att 
ta för sig av alla möjligheterna 
med t.ex. golfspel eller ren avs-
lappning på hotellets stora well-
nessområde. Slottet ligger vackert 
beläget i natursköna omgivningar 
i en stor park med egna golfbanor, 
nere vid den stora Teterower See. 

Pris per person i dubbelrum

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:- 

Pristillägg: 4/7-31/8: 300:-

sage (20 minuter)

Ankomst:  Söndagar till tisdagar t.o.m. 16/12 2014. 

Landhotel Schloss Teschow

1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-11 år ½ priset.
1 barn 12-15 år 20 % rabatt.
Max. 1 extrasäng totalt.

På glasbruk i Småland
3 dagar i Bergdala

Bergdala Wärdshus 
Här kan du få ett unikt möte med småländsk kultur, natur och en 
inblick i produktionen av glaskonst, då du bor i de röda glasarbet-
arstugorna med vita knutar i direkt närhet till själva glasbruket. 
Ankomst: Måndagar t.o.m. 24/11 2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

om Bergdala inkl. guidad 

Hotel Majestic 
Mitt i idylliska Alsace är ert 
hotell placerat i centrum av 
Niederbronn-les-Bains. Besök 
Strasbourg med bl.a. Notre Dame 
och området Petite France.

Vinsemester i Alsace
6 dagar i Frankrike Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.949:-

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2014.
Turistskatt EUR 1 per person/dygn.

1.049:- 

1 barn 0-5 år gratis.

eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Ahlafors IF håller fast vid 
traditionen och planerar nu 
för ännu ett valborgsfi rande 
i Furulundsparken.

Årets arrangemang, som 
infaller onsdagen den 30 
april, blir det fjärde i ord-
ningen.

– Vi hoppas väderleken är 
med oss, säger Gittan Otter, 
en av eldsjälarna.

Valborgsfi randet i Fur-
ulundsparken är en famil-
jefest och därför innehåller 
programmet aktiviteter och 
underhållning som vänder 
sig till en bred målgrupp.

– För barnen har vi precis 
som tidigare år ordnat med 

ponnyridning och fi sk-
damm, förklarar Gittan 
Otter.

Från scenen bjuds musik 
i olika tappningar. Skol-
elever från Alafors kommer 
att sjunga, PRO-kören 
hälsar våren välkommen och 
därefter blir det högtidstal 
av AIF:s representant, Karin 
Larsson. Även PROku-
lelebandet är på plats för 
att sprida glädje med sina 
instrument.

Valborgsfi randet i Ahla-
fors IF:s vackra folkpark 
omfattas också av lotterier 
och servering.

Onsdagen den 30 blir det traditionsenligt valborgsfirande i Fur-
ulundsparken. Godishjulet brukar vara uppskattat av besökarna.

Valborgsfi rande i Furulund
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Varannan tisdag virkas 
och stickas det för livet i 
Missionskyrkan i Älväng-
en.  Ett stickcafé som växer 
och i dagsläget samlar cirka 
20 kvinnor. Det är öppet 
för alla som vill vara med. 
Just nu stickar och virkar 
många av kvinnorna plagg 
som ska skickas till Kongo.  
Med garn i alla regnbågens 
färger skapas de vackraste 
fi ltar, tröjor och mössor till 
nyfödda. 

Förutom detta livsviktiga 
projekt är stickcaféet en oas 
för dem som deltar. Det 
umgås och fi kas tillsammans 
och många skratt blir det.  

Under årens lopp har 
Missionskyrkan i Älvängen 
skickat hjälp just till Kongo. 
Missionskyrkans förra pastor 
Anne-Marie Svenninghed 
hade arbetat som missionär i 
Kongo och blev en natur-
lig länk till landet. Många 
förbandslinnen (lakansrem-
sor till förband), ryggsäckar 
med innehåll till skolbarn, 
bättre begagnade verktyg 
och babypaket med mera har 
under årens lopp sänts till 
just Kongo. 

Nu har Missionskyrkan 
kontakt med Afrika genom 

organisationen Hope in 
Action. Birgitta Andersson, 
Alingsås, packar och levere-
rar personligen babypaket 
som inhemska hjälparbetare 
förmedlar vidare. Kyrkans al-
ster blir till hjälp för nyblivna 
mammor som drabbats hårt 
av krig och våldtäkter. Vid 
vernissagen på Repslagarmu-
seet söndagen den 27 april 
kommer Birgitta Andersson 
att informera om arbetet i 
Kongo. I utställningen kom-
mer vi få smakprov på vad 
stickcaféets fl itiga händer har 
åstadkommit.  En färgspra-
kande utställning för livet!

Nu på söndag är det vernissage för utställningen Sticka för livet 
på Repslagarmuseet i Älvängen.

Sticka för livet!

Filtar, tröjor och mössor skick-
as från Älvängen till nyfödda 
i Kongo.

NÖDINGE. Om en vecka 
smäller det.

Nu gör sig årets 
konferencierer Johan 
Sellström, 21, och Julia 
Lindegren, 14, redo för 
Festivalborgscenen. 

Han har ett förfl utet i såväl 
Teatervinden som i Vaknas 
arbete. Hon går i åttan, be-
söker gärna fritidsgårdarna 
och ser fram emot sitt första 
riktiga engagemang i kom-
munen. 

Det är ett stort uppdrag 
som väntar dem: Att leda pu-

bliken genom Festivalborg-
kvällen. 

– Vi ska göra vårt bästa för 
att det ska bli en bra stäm-
ning. Vi har ett manus, men 
det fi nns även utrymme för 
improvisation, säger Johan 
Sellström. 

Nu ser de fram emot en 
fullspäckad musikafton med 
många ungdomar, både 
framför, bakom och på sce-
nen. 

– Det är egentligen inte så 
mycket som kan gå fel, säger 
Julia Lindegren.

JOHANNA ROOS

Julia Lindegren och Johan Sellström leder publiken genom Fes-
tivalborgkvällen.

– Årets konferencierer 
känner sig säkra

Redo för 
Festivalborg
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