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Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

Restaurant Castello

Vackra Karlskrona
3 dagar i centrum

★★★★

Örlogsstaden Karlskrona är en av kustens 
vackraste platser: Staden breder ut sig över 30 
öar och holmar i Blekinge skärgård och 1998 
kom staden med på UNESCOs världsarvslista. 

Ankomst: Fredagar 
t.o.m. 19/12 2014 
samt 9-30/1, 27/2-8/5 
och 29/5-12/6 2015. 
Valfri 28/6-15/8 2015. 

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

449:-

Pris per person i dubbelrum 

Pris utan reskod 1.399:-

Restaurant Moin Moin

1.249:-

Minisemester i Büsum
3 dagar i Nordtyskland

★★★  
Hotellet ligger i den charmerande, 
gamla fiskebyn ute vid Nordsjön. 
Upplev Eiderstedthalvön, Vade-
havet & Schleswig-Holstein!

Ankomst: Valfri i perioderna 
2/11-17/12, 21-24/12 2014, 
4/1-25/2 och 1/3-11/6 2015. 
Kuravgift 1,5-3 EUR per person/dygn.

899:-
1.649:-

1 barn 0-5 år gratis 

Tyskt vinslott
4 dagar i Ratt ey, Nordtyskland

★★★★  
I Mecklenburgs idylliska natur-
landskap med de vackra sjöarna, 
trevliga medeltidsstäder och 
gröna marker ligger Tysklands 
nordligaste vinslott Schloss 
Rattey, som bjuder dig på en 
minisemester fylld med roman-
tik och avkoppling. Här kan 
du slappna av i de romantiska 
ramarna och njuta av ett glas vin 
från slottets egen vinproduktion 
och se fram emot inspirerade 
utflykter i detta område med 
rika upplevelsemöjligheter.  Här 
kan du t.ex. besöka borgruin-
erna Galenbeck (7 km) eller 
Blankenburg (18 km). 

Ankomst: Söndagar till tisdagar 
t.o.m. 28/10 samt i perioden 2/4-
26/5 2015. Valfri i perioden 1/11-
18/12 2014 och 4/1-30/3 2015.  

Pris per person i dubbelrum 

2.099:-
Pris utan reskod 2.249:-

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

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

ALE. Något för de allra 
minsta, men också pro-
grampunkter för en mer 
mogen publik.

Kultur i Ale har släppt 
sitt höstprogram.

Höjdpunkten lär bli 
musikkonserten med 
Nils Landgren, Viktoria 
Tolstoy och Bohuslän 
Big Band.

Tre månader med ett digert 
utbud. Det är en mix av 

kulturaktiviteter som ale-
borna har att se fram emot 
under oktober-december. 
Bäbismys och lunchbio är 
återkommande inslag – två 
koncept som har kommit för 
att stanna.

– Bäbismyset berikas med 
nya influenser då vi får psy-
kolog Karin Strid på be-
sök den 17 november för 
att föreläsa om den ordlösa 
kommunikationen med bar-
net. Tips och råd kring bä-
bisfotografering är också en 
ny programpunkt, förklarar 
kultursekreterare Lisa Ha-
eger.

– När det gäller våra 
lunchfilmer, som vänder sig 
till en helt annan målgrupp, 
har vi märkt av en väldigt 
positiv utveckling. Till en 
början kom bara ett fåtal 
besökare, senast var det 120 
personer som tog plats i te-
atersalongen. Totalt visar vi 
sex filmer i höst, säger kul-
tursamordnare Sofie Pheif-
fer Rittfeldt.

Noterbart i övrigt ur ka-
lendern är föredraget med 
Swen Emanuel på bibliote-
ket i Nödinge onsdagen den 
22 oktober. Swen kommer 

att visa bilder och berätta om 
arbetet bakom sin bok ”Isens 
fånge”. På samma tema kan 
också nämnas den författar-
fika som blir med Ramona 
Fransson en månad senare, 
också det på biblioteket.

Någon julkonsert blir det 
inte i år, däremot utlovar ar-
rangören en kväll utöver det 
vanliga fredagen den 14 no-
vember. Nils Landgren och 
Viktoria Tolstoy har sällskap 
av Bohuslän Big Band.

– Konserten föregås av 
stipendieutdelning. Va-
ken-stipendiet delas ut och 
Ale kommuns kultursti-
pendiater uppmärksammas. 
Därefter får vi lyssna till två 
av Sveriges absolut största 
jazzstjärnor i ett specialkom-
ponerat program, säger Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Traditionen med Barn-
bokens dag hålls vid liv, som 
i år infaller 15 november. 
Bland annat blir det barnte-
ater i form av ”Sparvel” som 
grundar sig på Barbro Lind-
grens bok.

Slutligen bör nämnas den 
filmfestival som kommer att 
äga rum i Ale Kulturrum 
lördagen den 29 november. 
Festivalen har temat vat-
ten och har sitt ursprung i 
Bangalore, men som också 
arrangeras på olika platser i 
och kring Göteborg.

– Vi ska visa två långfil-
mer och fyra kortfilmer som 
på ett eller annat sätt hand-
lar om vatten, avslutar Sofie 
Pheiffer Rittfeldt. 

JONAS ANDERSSON

– Ett späckat höstprogram
Kulturmix i Ale

Viktoria Tolstoy kommer till 
Ale Kulturrum fredagen den 
14 november.

Teatern Sparvel visas i samband med Barnbokens dag i Nödinge 
lördagen den 15 november.
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NÖDINGE. Sången eka-
de över Ale Torg och 
hördes förhoppningsvis 
ända till Afrika.

I fredags förmiddag 
sjöng elever i årskurs 
F-3 rosa på Nödingesko-
lan för Världens Barn.

Många besökare 
stannade till och lade 
pengar i den bössa som 
gick runt.

Nödingeskolan har gjort 
som tradition att sjunga för 
Världens Barn. I strålande 
höstväder tog de plats på 

Ale Torg i fredags, strax före 
lunchtid.

– Vi har jobbat med Värl-
dens Barn i de olika årskur-
serna, berättar lärare Kristi-
na Hellström.

Eleverna framförde låtar, 
inte bara på svenska utan 
även på andra språk.

– Förhoppningsvis hörs 
vår sång långt söderut, säger 
Kristina.

Utanför Coop Extra i Äl-
vängen stod sju elever från 
årskurs 5 på Madenskolan. 
De uppmanade besökare till 
handelsplatsen att skänka 
pengar till Världens Barn.

– De pengar som vi får in 
ska vi ta med oss till Aleback-
en Challenge och lämna där, 

förklarade Alfred Fritzon.
JONAS ANDERSSON

Samlade in pengar till Världens Barn gjorde Alfred Fritzon, An-
dreas Jansson, Lukas Jansson, Kajsa Hansson, Elin Wester, Sofia 
Olsson och Melvin Holmqvist från klass 5 Madenskolan.

Pengar till Världens Barn


