
Populära Gardasjön
8 dagar i Italien
Hotel Marco Polo 
Gardasjön har länge varit både 
ett känt och älskat semestermål, 
och det är fortfarande mycket 
populärt. Det är kanske kombi-
nationen med en av de största 
och renaste sjöarna i hela Italien, 
vacker natur, pittoreska lands-
byar och inte minst betagande 
utsikter var du än befinner dig i 
detta härliga område av Italien.
Vid Gardassjöns sydöstliga del, 
i staden Garda, ligger Hotel 
Marco Polo i ett trevligt grönt 
område med utsikt över sjön.

         Hotel Marco Polo 

Pris per person i dubbelrum

2.749:-
Pris utan reskod 3.049:- 

Ankomst: Valfri 1-30/5, 6/6-3/7, 
8-15/8, 22-29/8 och 5/9-18/10, 
samt lördagar 4/7-1/8 2015. 
Turistskatt ca. 1-2 EUR per person/dygn.

2 barn 0-7 år gratis.
2 barn 8-12 år ½ priset.
(Max. 2 barn totalt).

Barn gratis 

Nordtysk slottssemester 
4 dagar i Gross Pot rems 

Slottet ligger i lugna omgivningar vid det lilla samhället Gross 
Potrems, cirka 20 km sydöst om Rostock, och här har du en 
perfekt utgångspunkt för utflykter till kulturpärlorna längs med 
Östersjökusten i det historiska Mecklenburg-Vorpommern.

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

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

Ankomst: Valfri 2/1-28/4 och 
18/10-19/12, samt söndag till 
tisdag 3/5-13/10 2015. 

1.349:-
2.549:-

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

★★★  
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger detta charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget. Besök High 
Chaparral (22 km) under sommaren och Ullared (68 km).

949:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2014 samt  1/1-21/8 2015. 

Pris per person i dubbelrum

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

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

STARRKÄRR. Varför firar 
vi jul egentligen?

Den frågan fick sitt 
svar i det julspel som 
Starrkärr-Kilanda 
församling bjöd in till i 
förra veckan.

– Vi berättar historien 
om Jesu födelse. Trots 
att det är längesedan 
så är det ändå aktuella 
frågor rakt in i vår tid, 
säger Mikael Nordblom, 
till vardags präst i Nols 
kyrka.

Elever från församlingens 
område var inbjudna till 
Starrkärrs kyrka i förra veck-
an för att ta del av ett drygt 
halvtimmeslångt julspel. En 
öppen föreställning hölls på 
torsdagskvällen. Totalt blev 
det tio framträdanden.

– Vi har gjort detta under 
några år. Vi är ute och job-
bar på olika håll, men det är 
roligt att församlingens per-
sonal en gång om året kan 
träffas och göra en gemen-
sam sak, förklarar Mikael 
Nordblom.

Mikael själv gestaltade 
kung Herodes, en grym per-
son som är arg mest hela ti-
den.

– Jag brukar få ha en elak 
rollfigur. Träffar man mig 
utan kungakronan på huvu-
det är jag emellertid en snäll 
person, skrattar Mikael som 
såg ut att trivas i pjäsens bä-
rande roll.

– Det är väl så med oss 
präster att vi gillar att agera 
och att stå i centrum. Jag gil-
lar att spela ut hela registret.

Publiken får vara med 
om Jesu födelse och hur Jo-
sef och Maria tvingas fly till 
Egypten för att deras nyföd-
de son inte ska dödas av He-
rodes män.

– Utvisning och begäran 
om uppehållstillstånd var 
inte Gud och Jesus främ-
mande för. Herodes, som jag 
spelar, finns det många av 
idag, avslutar Mikael Nord-
blom.

JONAS ANDERSSON

Den elake kung Herodes gestaltades på ett mästerligt sätt av 
Mikael Nordblom.

Julspel med aktuella frågor
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SKEPPLANDA. I söndags 
var det julfirande på 
Forsvallen.

Lucia och hennes 
tärnor anlände Skepp-
landa, tomten likaså.

– En mysig och trevlig 
eftermiddag, förklarar 
Åsa Arrhenius i SBTK:s 
föräldraförening.

En gång är ingen gång, två 
gånger så är det en tradition. 
Om Skepplanda BTK anam-
mar det talesättet så är en ny 
tradition född.

– Jul på Forsvallen kom-
mer att leva vidare. I år ut-
vecklade vi konceptet med 
bland annat ponnyridning på 
den nyanlagda boulebanan 
vilket var uppskattat och vi 
hade besök av lokala slöjdare 
och småföretagare, berättar 
Åsa Arrhenius.

Eldkorgar ledde besö-
karna från parkeringen till 
klubbhuset. Inne i detsam-
ma höll kaféet öppet där det 
bjöds levande julmusik av 
herrar Kent Carlsson och 
Karl Olsson.

Vacker sång blev det lite 
senare på eftermiddagen när 
Ale Lucia, Josefin Thor-
björnson, och hennes tärnor 
gjorde sin entré. 

Kön ringlade sig lång till 
speakertornet vid konstgräs-
planen när tomtens ankomst 
utannonserades. Förväntans-
fulla barn fick överlämna sin 
önskelista för att få ett paket 
i retur.

– Trots att det var en kyl-
slagen söndag var det tidvis 
riktigt mycket folk. Jag vill 
passa på att tacka alla som 
hjälpte till och arbetade på 
marknaden, samarbetet med 
bouleföreningen som fung-

erade suveränt. Ett tack ock-
så till dem som bidrog med 
vinster och hembakat till 
vår servering. Det fikabröd 

som blev kvar kördes till 
Klockareängens äldreboen-
de i Skepplanda, avslutar Åsa 
Arrhenius.

Mysigt julfirande på Forsvallen

Det var strykande åtgång på lotterna när Skepplanda BTK ar-
rangerade Jul på Forsvallen i söndags.

Kajsa fick en tidig julklapp av tomten.

Kent Carlsson och Karl Olsson bjöd på julmusik inne i klubbhu-
set.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Söndag 21 dec kl 15
Tisdag 6 jan kl 15

Matiné 60 kr

Tingeling 
Legenden om önskedjuret

Sune i fjällen
Söndag 21 dec kl 18
Söndag 28 dec kl 15 

 Entré 80 kr

Micke och Veronica
Söndag 28 dec kl 18
Tisdag 30 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Exodus: Gods & Kings 
Söndag 4 jan kl 18
Onsdag 7 jan kl 19 

 Entré 80 kr

Unbroken 
Söndag 11 jan kl 18

 Entré 80 kr

Söndag 4 jan kl 15
Matiné 60 kr

Pingvinerna från 
Madagaskar

Medborgarhusets Bio, 
Ledet-vägen, Alafors 

0706-83 66 71 Biodagar 
0303-33 03 96

E-post: 
alefolketshus@gmail.com
Vi är nu en digitalbio 

med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


