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Upplev Neumünster
4 dagar i Nordtyskland
Best Western Hotel Prisma  
★★★

Upplevelserna ligger som ett pärl-
band runt staden Neumünster 
som har ett perfekt läge mitt i 
delstaten Schleswig-Holstein. Här 
väntar hansastäder och medeltid-
sidyller och storstadsäventyr. På 
klosterön längs floden Schwale 
och på stadens torg finner du 
anrika hus som är fyllda med 
caféer och butiker. Hotellet lig-
ger  mellan centrum och badsjön 
Einfelder See och nära stadens 
stora park där även det tropiska 
bad- och spacentret ligger.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Outlet Neumünster

Ankomst: Valfri t.o.m. 14/8 och 
10-13/10 samt torsdag och fre-
dag 21/8-25/12 2014. 

1 barn 0-5 år gratis. 
2 barn 6-14 år ½ priset.

Hotel Prisma  

Kurort nära Mosel
6 dagar i Bad Bertrich, Tyskland
Parkhotel Bad Bertrich
Mitt emellan två vackra parker 
och 9 kilometer från floden Mosels 
imponerande naturlandskap har 
Parkhotel Bad Bertrich sitt säte i 
det tidigare sommarresidenset för 
den siste kurfursten av Trier. I dag 
framstår hotellet som ett klassiskt, 
flott och modernt hotell med en 
välrenommerad restaurang, som 
tillsammans med omgivningarna 
har bevarat den historiska prakten, 
den ursprungliga charmen och de 
goda traditionerna för avkop-
pling och välbefinnande. Hotellet 
ligger mitt i hjärtat av den bilfria  
och mycket vackra kurorten Bad 
Bertrich. 
Kuravgift EUR 2,20 per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum

2.749:-

ankomst

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
16/11 2014. 
 

Parkhotel Bad Bertrich

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

Ett stort 

TACK
från Aroseniusskolan till alla

fantastiska sponsorer som gjorde
9:ornas avslutningsfest möjlig!

Alekuriren
STC Älvängen

Tempo Skepplanda
Coop Älvängen

Nobina
Vakna

Bildovision
Vi hade en fantastisk kväll med underbara
ungdomar som gjorde denna fest så härlig.

Lycka till alla elever med framtida
äventyr och utmaningar.

Kom ihåg: du kan nå hur långt du vill, om du
vill det tillräckligt mycket och kämpar för det.

Stort tack även till alla föräldrar, mentorer, 
Aroseniusskolan och inte minst alla ni som var

med i festkommittén.

LÖDÖSE. Tiden är inne.
Nästa onsdag är det 

premiär för ”Änkan på 
Ljudaborg – Flytten från 
Lödöse”.

– Jag har en väldigt 
positiv känsla, säger 
manusförfattare och 
tillika regissör Roger 
Janerfors.

Efter några veckors somma-
ruppehåll återupptog ensem-
blen förra helgen repetitio-
nerna av årets sommarteater 
på Ljudaborg. 

– Nu befi nner vi oss i en 
väldigt intensiv period. Det 
är 38 skådespelare och en två 
timmar lång berättelse som 
ska gestaltas på bästa sätt. 
Temperaturen höjs för var-
je dag som går. Grovarbetet 
har vi gjort, den sista veckan 
handlar det om fi nputs och 
att få till detaljerna, säger 
Roger Janerfors.

– I en teaterprocess hän-
der det väldigt mycket mot 
slutet av repetitionerna. Det 
fi nns en självbevarelsedrift 
hos alla inblandade när det 
väl gäller. Jag har en fantas-
tisk ensemble till mitt förfo-
gande, som går in helhjärtat 
för det som ska göras. Det 
är amatörer men det är inga 
problem att spänna bågen i 
det här sällskapet. Engage-
manget i gruppen är enormt!

Händelsen utspelar sig 
1473 när staden Lödöse ska 

fl yttas fyra mil söderut, när-
mare Göta älvs mynning. 
Roger Janerfors har utifrån 
detta perspektiv skapat en 
fi ktiv historia.

– Det är en förtätad, för-
höjd teaterföreställning med 
vardagsdramatik. Ambitio-
nen är att publiken ska känna 
igen sig, att skillnaden inte 
är så stor på hur man levde 
då och hur vi lever nu, säger 
Janerfors.

Varför ska folk komma 
till Ljudaborg?

– Först och främst för att 
de har en kulturupplevelse 

att vänta som är lokalt och 
historiskt förankrad. Jag tror 
många fi nner det intressant 
att få ta del av Lödöses his-
toria. Dessutom fi nns möj-
ligheten till en guidad tur på 
museet innan föreställning-
en.

Ni önskar förstås att 
det fi na sommarvädret 
håller i sig?

– Ja, självklart! Fast vi är 
lyckligt lottade som har en 
tältduk över scenen samt 
att publiken sitter under tak 
varför regn inte på något sätt 
utgör något hinder att ge-

nomföra teatern.
Premiären äger rum ons-

dagen den 13 augusti och to-
talt ges nio föreställningar av 
”Änkan på Ljudaborg – Flyt-
ten från Lödöse”.

JONAS ANDERSSON

Premiärdags på Ljudaborg

Onsdagen den 13 augusti är det premiär för ”Änkan på Ljuda-
borg – Flytten från Lödöse”.

Roger Janerfors är manusför-
fattare och tillika regissör för 
årets utomhusteater i Lödöse.
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SPF Göta Älvdalsbygden 
avverkade årets sillsexa i Väs-
terlanda Bygdegård. Trots 
det mycket varma vädret in-
fann sig cirka 70 medlemmar 
till en trevlig eftermiddag. 
Det bjöds på sill med allt som 
därtill hör samt jordgubb-
stårta och kaffe. SPF-kören 
sjöng sommarsånger med 

anknytning till havet. Daga 
och Rolf Wallgren under-
höll med sång och dragspels-
musik. Ordförande Kerstin 
Andersson tackade arrang-
örerna och informerade om 
höstens program och di-
striktets SPF-dag på Ursand. 
Träffen avslutades med lotte-
ridragning. 

Sillsexa i Västerlanda

Daga och Rolf Wallgren underhöll i samband med årets sillsexa i 
Västerlanda. 

Välkomna till 
Sommarkvällar  

inför Ordet 
Skepplanda  

församlingshem kl 19.00 
Tisdag 12 augusti 

”Hela världen väntar” en vandring i  
Apostlagärningarna. 

Anders Sjöberg, bibellärare,  
präst och författare 

Onsdag 13 augusti 
”Min vardags-Jesus”  

Elise Bjurström,  
Du får följa med Elsie på en resa genom  

vardagen tillsammans med vännen Jesus. 

Torsdag 14 augusti 
”Lärjungaskap”: Att leva som om…”  
Mikael Nordblom, komminister i Nol,  

Starrkärrs Pastorat 

Varje kväll:  
Lovsång, bön och kaffe. 

VÄLKOMNA! 


