
www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella 
läsar erbjudanden. Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

NH SchwerinBergdala Wärdshus 

Vid Flensburg Fjord
4 dagar i Nordtyskland
Strandhotel Steinberghaff 
På det härliga Strandhotel 
Steinberghaff hälsas du välkom-
men med ett ’moin moin’ och här 
kan du njuta av några avslapp-
nande semesterdagar i lugna, 
lantliga omgivningar långt bort 
från vardagens stress och måsten. 
Hotellet ligger alldeles vid stran-
den och med en vacker utsikt över 
Flensburg Fjord. Passa också på 
att besöka mysiga Flensburg (29 
km).

Ankomst: Torsdagar och 
söndagar i perioderna 19/10-
18/12 2014 och 12/2-26/4 2015. 

Endast 
slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

meny inkl. en aperitif och 
½ flaska rött eller vitt vin

16.30-17.30

Pris utan reskod 1.549:- 

1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-11 år ½ priset.

Strandhotel Steinberghaff

I samarbete med

 

Upptäck Brandenburg 
6 dagar i Tyskland

★★★★

’Staden i floden’ – så beskrivs Brandenburg an der Havel. Den 
ligger också omgiven av floden Havel och med en mängd kanaler 
samt större och mindre sjöar. Passa också på att uppleva staden 
Potsdam (55 km), Berlin (87 km) och slottet Oranienburg (88 km).

Pris per person i dubbelrum 

2.199:-
Pris utan reskod 2.499:- 

Ankomst: Valfri 
t.o.m. 17/12 2014 
samt 2/1-16/12 2015. 

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

2 nätter 1.049:- 
3 nätter 1.399:-
4 nätter 1.749:-

På glasbruk i Småland
3 dagar i Bergdala

Bergdala Wärdshus 
Få ett unikt möte med småländsk kultur, natur och en inblick i 
produktionen av glaskonst. Glasbruk som Kosta, Skruf och Orrefors 
ligger i närheten. 
Ankomst: Måndagar t.o.m. 24/11 2014 samt 9/3-23/11 2015. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:- 

1 glas vin före middagen

om Bergdala inkl. guidad 
rundvisning på glasbruk

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

 Söndag 31 aug kl 15.00

 Söndag 7 sept kl 15.00

 Söndag 7 sept kl 18.00
Onsdag 10 sept kl 19.00

Entré 80 kr

-

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

NÖDINGE. Ett arrange-
mang som spänner över 
ett brett spektra av 
aktiviteter.

På lördag är det dags 
för Ale mat- och kultur-
festival.

– Vi har lyckats få 
ihop ett program som 
ska kunna tilltala folk 
i alla åldrar, säger pro-
jektledare Lisa Haeger.

Ale mat- och kulturfestival är 
ett nytt grepp som syftar till 
ett visa upp bredden av kom-
munens rika föreningsliv och 
samtidigt utgöra en arena för 
lokala matproducenter.

– Hela projektgruppen 
med mig i spetsen är väldigt 
förväntansfulla inför Ales 
första mat- och kulturfesti-
val. En fantastisk blandning 

av olika spännande saker. 
Vi välkomnar radioteaterns 
Soundwalk, som tidigare 
bara varit på svenska kon-
sulatet i New York. Det blir 
en ytterst aktuell politisk 
debatt ledd av Tomas Ten-
gby. Vi har Vikingagården 
som fl yttar ner. De som vill 
kan börja dagen tillsammans 
med Friskis och Svettis som 
arrangerar utegympa, säger 
Lisa Haeger.

– En aktivitet som jag vill 
slå ett litet extra slag för är 
vår äppelpajtävling. Allmän-
heten får lämna in sitt bidrag 
på festivalkontoret mellan 

10-11. Pajen ska vara i en-
gångsform och får inte inne-
hålla nötter, mandel eller 
sesamfrö.

Av de föreningar som del-
tar kan nämnas ett axplock i 
form av Ale Kamsportfören-
ing, Ale Slöjdare, Trädgård-
sälskare i Ale, Ledet fi ske-
föreningen, Dansföreningen 
Korkskruven och Vävfören-
ingen Väfveriet. 

Inom matgebitet åter-
fi nns utställare som Ema-
nuel Andrén från Andréns 
Konditori, Mias Catering, 
Sommarhagens Gårdsmejeri 
och Ahlafors Bryggerier. Be-
sökarna kommer att erbjudas 
choklad- och ostprovning.

Festivalområdet är för-
lagt till Ale Kulturrum, inne 
i huset men också på ytorna 
utanför detsamma.

– Det kommer att ske 
aktiviteter parallellt och för 
publiken är det bara att välja 
och vraka, säger Lisa Hager.

Barnen får sitt lystmäte 
på biblioteket där det bland 
annat blir barnfi lm & pyssel-
klubb, sagostund och bäbis-
rytmik. Nämnas bör också 
det nystartade danskoopera-
tivet Stella Polaris som visar 
smakprov på sin föreställ-
ning Pandoras Ask, för barn 
mellan 10-13 år.

Livemusik av olika slag 
sätter sin speciella prägel på 
festivalen. Robin Lillfors, 
Backlights och The Angels 
är några av de artister som 
förgyller festivallördagen. 
Som pricken över i:et äntrar 
No Tjafs utomhusscenen på 
eftermiddagen.

– Vår kommun förfogar 
över ett av Sveriges absolut 
bästa coverband. Vi är stol-
ta över att kunna presentera 
detta mycket underhållande 
gäng på Ale mat- och kultur-
festival, säger Lisa Haeger.

Dagen avrundas inne i te-
atersalongen med föreställ-
ningen ”Blåvingar”. Biljetter 
fi nns att köpa på biblioteket i 
Nödinge.

Lisa Haeger, projektledare för Ale mat- och kulturfestival.

En festival för 
alla smaker

Nu på lördag arrangeras Ale mat- och kulturfestival. Musik är 
ett givet inslag och bland artisterna märks det lokala coverban-
det No Tjafs.
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Vår kommun 
förfogar över 
ett av Sveriges 
absolut bästa 

coverband. Vi är stolta 
över att kunna presen-
tera detta mycket un-
derhållande gäng på Ale 
mat- och kulturfestival
LISA HAEGER

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Mycket kul i Nödinge


