
Studieförbundet
Vuxenskolan

(Ale Golfklubb Alvhem)

Lördag och söndag 
22-23 nov kl 11-16

Försäljning av hantverk och kaffe-
servering i ett julpyntat magasin

Vi kommer även att ha korvgrillning

Avfart 91 från E45 - följ sedan skyltning

Sommarsemester vid
Zell am See
8 dagar i Pies endorf, 
Österrike
Gasthof Waidachhof ★★★

Mitt bland badsjöar, glaciär-
er och bergstoppar laddade 
med stärkande energi, lig-
ger Gasthof Waidachhof nära 
staden Piesendorf, där familjen 
Passrugger hälsar dig välkommen 
med traditionell österrikisk gäst-
frihet, god mat och ett fantastiskt 
läge i Salzburgerland, med ome-
delbar närhet till den världsberöm-
da staden Zell am See (10 km). 

Ankomst: Lördagar i perioden 2/5-
17/10 2015. 
Kuravgift EUR 1,50 per person/dygn.

1 barn 0-1 år gratis.
2 barn 2-9 år gratis. 
2 barn 10-15 år ½ priset. 
Max. 2 extrasängar per rum Barn gratis 

Pris per person i dubbelrum 

2.999:-
Pris utan reskod 3.299:-

Pristillägg: 4/7-4/9: 200:-

barn (juli och augusti)

i Area 47 (maj-sep)

till Salzbergwerk 
Berchtesgaden 

Gasthof Waidachhof

Minisemester i Güstrow
4 dagar i Nordtyskland

★★★ 
Semesterbas i Güstrow cen-
trum, bland de anrika nordtyska 
hansastäderna. Nära till stadens 
renässansslott (1,2 km) och törn-
rosaslottet i Schwerin (62 km). 

Pris per person i dubbelrum

999:-

Natur und Umweltpark 
Güstrow

bad- och bastulandskapet 
i badlandet Oase Güstrow

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2014 
samt i perioden 2/1-27/4 2015. 

1 barn 0-2 år gratis.
1 barn 3-14 år ½ priset.

JULKLAPPSIDÉ
Överraska med upplevelser
– ge bort ett presentkort! 

Koppla av i Kvänum
3 dagar i Västra Göt aland

★★★★  
I Västra Götalands lantliga idyll 
mellan sjöarna Vänern och Vättern 
ligger det 4-stjärniga hotellet 
Lumber & Karle, som en fin bas för 
en skön semester. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
19/12 2014 samt 9/1-26/6, 
2015. Valfri sportlovet 6-20/2, 
påsk 2-4/4, pingst 22-23/5 2015. 

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

inkl. frukost 
449:- 

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

 

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Nols kyrka firar

Temagudstjänst  
på museet

kring bibelordet  
”En tretvinnad tråd brister 

inte så lätt” Pred 4:12
Söndag 23 november kl 17:00

Barnkören gNola samt  
Juniorkören medverkar
Präst Mikael Nordblom,  
Musiker Tomas Mellås

Tillverkning av tretvinnad tråd visas
Fri entré!

www.repslagarbanan.se
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ALVHEM. Det lackar mot 
jul.

Sin vana trogen bju-
der Ale Slöjdare in till 
marknad på Kungsgår-
den.

Magasinet är ut-
smyckat och hälsar 
besökarna välkommen 
nu till helgen.

På lördag invigs årets jul-
marknad på magasinet i Alv-
hem. Ale Slöjdare håller fast 
vid traditionen att under da-
garna två visa upp och sälja 
alster av skilda slag.

– Vi har ett tiotal med-
lemmar som bidrar med 
föremål, alltifrån trä och ke-
ramik till textil och smycken 
av olika material, förklarar 
eldsjälen Lisbeth Karlberg.

Arrangören utlovar en ga-
ranterad hög mysfaktor och 
äkta julstämning oavsett vä-
derlek.

– Doften av glögg och 
pepparkakor kommer att 
vara påtaglig. Dessutom 
kommer vi att ha försäljning 
av grillad korv precis utan-
för entrén, berättar Lisbeth 
Karlberg som har bråda da-
gar så här års.

– Nu är det full koncen-
tration på Ale Slöjdares jul-
marknad, helgen därpå be-
ger jag mig till Kronhuset i 
Göteborg för att finnas på 
plats där under fjorton da-
gar. Det är mycket att stå i, 
men det är samtidigt väldigt 
roligt.

JONAS ANDERSSON
Ale Slöjdare bjuder in till julmarknad i magasinsbyggnaden på Kungsgården i Alvhem nu till 
helgen. 
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Jul på magasinet

LÖDÖSE. Hur ser de minsta 
barnens ljudvärld ut och på 
vilket sätt skiljer den sig från 
vår vuxna? Hur skapar små 
barn ljud och finns det vissa 
ljud som de tycker bättre om 
än andra? Hur kan du som 
vuxen stötta de minsta barnen 

i deras utforskande av ljud? På 
torsdag kväll hålls en föreläs-
ning på Lödöse museum om 
små barns ljudskapande.

Tidiga upplevelser av 
ljud och möjligheterna att få 

utforska ljud på olika sätt på-
verkar förmodligen hur barnet 
senare, under sin uppväxt, 
intresserar sig för och närmar 
sig ljud och så småningom 
musik.

Ida Lagnander, pedagog i 
Västarvet, visar utställningen 
Kan själv! som just nu pågår 
på Lödöse museum och delar 
med sig av kunskaper och 
erfarenheter från förstudien 
som genomfördes tillsammans 
med barn i åldern 0-2 år. 

Föreläsning på Lödöse museum


