
Berlin bakom fasaden
4 dagar i Tyskland

Upstalsboom Hotel Friedrichshain ★★★★ 
I centrumkvarteret Friedrichshain har man möjlighet för att 
se genom fasaden i det originella och färgrika Berlin. Ta dig 
in till centrum på några minuter och se t.ex. Potsdamer Platz, 
Kurfürstendamm eller Checkpoint Charlie. 
Ankomst: Valfri t.o.m. 27/12 2014 samt 1/1-27/2 2015. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

Pristillägg t.o.m. 31/10: 400:-

2 nätter 1.149:- 

4 nätter 1.949:- 
4 julmarknader i Berlin26/11 2014-6/1 2015

4 ju
26

2 barn 
0-13 år gratis

Upplev Jönköping
3 dagar vid Vätt ern, Småland

Clarion Collection Hotel Victoria 
Hotellet ligger i hjärtat av Jönköping nere 
vid Vätterns blanka spegel, 250 meter 
från Centralstationen och med shopping 
och restauranger alldeles runt hörnet. 

Pris per person i dubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:- 

Hotel Victoria

1 barn 0-5 år gratis

3 nätter 1.549:- 

Ankomst: Fredagar och 
lördagar t.o.m. 19/12 2014 
och 2/1-6/6 2015. Valfri 
24/10-1/11 2014, 6-21/2, 
13-16/5, 21-23/5 2015. 

Tyska Vadehavskusten
4 dagar i Schles wig-Holstein
Hotel Arlau-Schleuse ★★★  
Området längs Vadehavskusten 
från Ejderen upp till den danska 
gränsen kallas för Nordfriesland. 
Naturen här präglas av marsk, 
torrlagda ängar och vallar. Vid 
den yttersta vallen ligger ert 
charmerande hotell där de små 
vägarna inbjuder till upptäcks-
färder i det här speciella land-
skapet. Upplev bl. a. stararnas 
samling, även kallad svart sol 
som äger rum både under vår 
och höst. Du finner också många 
andra utflyktsmöjligheter som 
t.ex. den spännande kanalstaden 
Friedrichstadt (32 km) eller 
Niebüll 
(33 km).

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: 
Valfri 1/10-20/12 2014, 2/1-
17/2 samt 23/2-29/5 2015.  

Hotel Arlau-Schleuse 

 EXTRA: 1/11 2014-31/3 2015 ersätts en av middagarna med en 5-rätters middag 

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

2 nätter 1.099:- 

4 nätter 1.999:- 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

Onsdag 17 sept kl 19.00
Entré 80 kr

Söndag 21 sept kl 18.00
Onsdag 24 sept kl 19.00

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0706-83 66 71 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

I Mumindalen
En musikalisk resa i Tove 

Janssons förtrollade värld. Träffa 
Mumintrollet, Snusmumriken,  

Lilla My och alla de andra.
Söndag 28 september kl 14

Entre: 60:-

Macbeth
Direktsändning från

 Metropolitan Opera i New york. 
Lördag 11 oktober kl 19

Entre: 200:-, matbiljett: 140:-

Ge bort presentkort eller biljetter 
till våra arrangemang. 

Beställ på folkets.hus@telia.com 
eller på 0303-74 13 25 mellan kl 8-16 vardagar.

SPONSOR

LÖDÖSE. En festival för 
ungdomar, av ungdo-
mar.

På fredag är det dags 
för Lödöse Ungdomsfes-
tival 2014.

Musiken kommer att 
dominera arrangemang-
et som äger rum på Lju-
daborgs utomhusscen.

Den har använts till teater, 
konserter och marknader av 
olika slag. På fredag kommer 
Ljudaborg att utgöra platsen 
för den första upplagan av 
Lödöse Ungdomsfestival.

– På tiden att Ljudaborg 
också blir en arena för den 
yngre generationen. Vi ge-
nomför denna happening 
tillsammans med det lokala 
föreningslivet. Det är ung-
domarna som står i cen-
trum och som har skapat 
innehållet i festivalen, säger 
verksamhetsutvecklare Kim 
Dahlberg på Studieförbun-
det Vuxenskolan.

Festivalen bedrivs som ett 
Leaderprojekt med Studie-
förbundet Vuxenskolan som 
projektägare. Fritidsgården i 
Lödöse har utgjort en natur-
lig bas i dialogen med trak-
tens ungdomar.

– Här får de möjlighet 
att organisera sin egen fritid 
och skapa ett arrangemang 
så som de själva vill. Fri-

tidsledarna, som jobbar helt 
ideellt, gör ett kanonjobb 
och har pushat ungdomarna 
i att lyfta fram sina idéer. Vi 
börjar i liten skala, men på 
sikt kan detta arrangemang 
komma att växa, säger Kim 
Dahlberg.

Lödöse Ungdomsfesti-
val tar sin början redan på 
eftermiddagen och avslutas 
timmen före midnatt. Sju 
olika musikgrupper kommer 
att uppträda på scenen och 
därutöver blir det femkamp 
och uppvisning av EPA-trak-
torer.

– Det fi nns ett stort mo-
torintresse på orten och då 
känns det som ett självklart 
inslag, säger Kim Dahlberg.

Blir det någon servering?
– Ja, det synkroniserar 

ungdomarna på egen hand. 
Det blir grillat, läsk och di-
verse annat gott.

Dagen till ära ska Ljuda-
borgs utomhusscen färgsät-
tas för att skapa en festlig 
och mysig atmosfär.

– Det råder fri entré till 
Lödöse Ungdomsfestival. 
Vi hoppas på fortsatt fi nt 
höstväder och jag är överty-
gad om att vi går en lyckad 
fredagskväll till mötes. Det 
engagemang som alla in-
blandade parter visar upp 
borgar för det, avslutar Kim 
Dahlberg.

JONAS ANDERSSON

– Festivaldags i Lödöse

Ungdomar intar
Ljudaborg

Ljudaborg blir en mötesplats för ungdomar. Nu på fredag ar-
rangeras Lödöse Ungdomsfestival för första gången. 

Kim Dahlberg, verksamhetsutvecklare för Lödöse Ungdomsfesti-
val 2014 via Studieförbundet Vuxenskolan.
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Nu drar vi i gång på 
Backavik igen. Under 
rubriken ”Nödinge Förr” 
kommer vi att ta upp oli-
ka samhällsfunktioner. Vi 
börjar den 23 september 
med Affärsverksamheten. 
Bland annat kommer 
Sven-Erik Sällberg att 
medverka.

Den 7 oktober be-
handlar vi skolan. Här 
har deltagarna säkerligen 
egna erfarenheter så att 
det förslår. 14 dagar sena-
re, den 21 oktober, gäller 
det äldreomsorgen med 
Birgitta Hogander som 
expert. Barnomsorgen 
behandlas den 4 novem-
ber och då har Hjördis 
Christiansson lovat att 
komma.

Calle Enelund, som 
verkat inom fritidsverk-
samheten i många år, 
kommer den 18 novem-
ber. Avslutningen blir den 
2 december. Programmet 
meddelas senare.

Arrangemangen sker 
i samarbete mellan SPF 
Alebygden och Studieför-
bundet Vuxenskolan. Alla 
pensionärer är välkomna.

Lennart Mattsson

SPF Alebyggen – 
Nödinge Förr på 
Backavik
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