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Skepparholmen

All-inclusive på resort 
8 dagar i St. Englmar, Tyskland
Predigtstuhl Resort ★★★ 
Oavsett vilken tid på året det 
är, kan man se fram emot fina 
upplevelser för hela familjen på 
den stora resorten Predigtstuhl i 
St. Englmar i Bayerischer Wald, 
vars idylliska landskap är kulis-
sen på din semester med otaliga 
upplevelsemöjligheter. Här bor 
du i en egen semesterlägenhet 
med plats till upp till sex per-
soner, balkong eller terrass och 
all-inclusive. 

Pris per person i lägenhet
 (min. 2 och max. 6 personer) 

3.199:-
Pris utan reskod 3.499:- 

Pristillägg: 
31/1-27/2 & 11/7-11/9: 1.050:-

21/3-10/4, 25/4-10/7 
& 12/9-30/10: 700:-

kl. 18-22
kl. 10-22

² 
   lekland & wellnessområde

Ankomst: 
Lördagar t.o.m. 10/1-12/12 2015. 

Vistelsen inkl. städning 3 gånger/vecka. 
Kuravgift per person EUR 1,20 (6-15 år) och 
EUR 1,60 (över 16 år) och dygn. 

              Predigtstuhl Reso
rt

Hansastaden Stralsund
4 dagar i Nordtyskland

Arcona Hotel Baltic ★★★★  
Hotellet ligger ett stenkast från 
den gamla stadsdelen och ham-
nen i hansastaden Stralsund, vid 
Östersjön.

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Dom, Ozeaneum & Meeres 
Museum Stralsund

Pristillägg: 1/5-30/9: 50:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 29/5, 
samt 1/6-21/12 & 26-27/12 2015. 

4 nätter m. 
2 x 2 middagar

 2.099:- 

Lyxig bykrog i Skåne
3 dagar i Krist ianstad

Familjeägd, rustikt inredd bykrog 
byggd på tidigt 1900-tal med välkänd 
restaurang, belägen strax utanför 
Kristianstad vid Råbelövssjön.

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:- 

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 26/6 2015. 
Inkluderar slutstädning

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

Sommarsemester  

1.699:- 

eller ring  020 79 33 84

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

 

NÖDINGE. Teaterfören-
ingen i Ale bjuder in till 
årets första program.

Måndagen den 2 
februari visas Djävla 
Mansfôlk i Ale Kultur-
rum.

Åsa Bergh tolkar Mo-
nica Zetterlunds reper-
toar på sitt eget sätt.

Åsa Bergh serverar pärlor ur 
den svenska visskatten. Fö-
reställningen tar avstamp 
i den värmländska myllan 
och Mobergs Ulrika i Väs-
tergöhl. Rollen som Ulrika 
tolkades av Monica i Troells 
filmer om utvandrarna och 
av Åsa Bergh i Björn & Ben-
nys musikal om Kristina från 

Duvemåla.
Åsa själv beskriver sin fö-

reställning så här:
– Jag hade velat träffa 

Monica Zetterlund, men jag 
hann inte. Min hyllning till 
Monica är för mig en påmin-
nelse om att passa på att leva 
medan man har nyfikenhet, 
mod, hälsa, lust och själva li-
vet i behåll. Det gjorde Mo-
nica Zetterlund.

Med sig på scenen i Nö-
dinge har Åsa Bergh musi-
kerna Bosse Sandberg på 
träblås och Andreas Aarflot 
på piano.

Biljetter till föreställning-
en finns att köpa på Ale bib-
liotek.

JONAS ANDERSSON

– Djävla Mansfôlk visas i Ale Kulturrum
Hyllning till Monica Zetterlund

Åsa Bergh hyllar Monica Zetterlund i föreställningen Djävla 
Mansfôlk, som visas i Ale Kulturrum måndagen den 2 februari.
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NÖDINGE. I förra veckan 
samlades Alboskolan, Garn-
vindan och Kyrkbyskolan för 
en gemensam trivselledarut-
bildning. Cirka 60 elever ut-
bildades för att under våren 
leda rastlekar för sina skol-
kamrater. 

I vanlig ordning led-
des övningarna av Annelie 

Skoglund från Trivselledar-
programmet. 

– Det är ett fantastiskt 
projekt som hjälper barnen i 
deras lek på skolgården. Och 
alla trivselledare är jätteduk-
tiga, säger Johan Hålt, elev-
assistent på Alboskolan.

JONAS ANDERSSON

 Cirka 60 elever samlades  
 för att ta del av trivsel-  
 ledarutbildningen. 

Gemensam trivselledarutbildning

ÄLVÄNGEN. Det packas 
och fixas på Repslagar-
museet.

På fredag invigs Båt-
mässan.

– Utan alla frivilliga 
krafter som ställer upp 
hade vi inte kunnat 
bemanna vår monter. 
De är guld värda, säger 
Bernt Larsson.

På fredag är det så kallad VIP-
kväll för särskilt inbjudna gäs-
ter och tillika en smyginvig-
ning av Båtmässan, som slår 
upp portarna för allmänheten 
dagen därpå.

– Mässan pågår fram till den 
8 februari. Det är sex-åtta per-
soner som ser till att bemanna 
Repslagarmuseets monter var-
je dag under den här perioden, 
säger Bernt Larsson.

Båtmässan utgör inte bara 
årets första utan även största 
utåtriktade arrangemang för 
Repslagarmuseets del. 

– Det är ett utmärkt till-
fälle att sätta Repslagarmu-
seet och Ale kommun på 
kartan, säger Bernt.

Samtidigt som Båtmässan 
är igång kommer Bernt Lars-
son ta tillfället i akt att träffa 
ledningen för TUR-mässan, 

som äger 
rum 19-22 
mars.

– Vi har 
ett händel-
serikt år 
framför oss. 
Vi kommer 

fortsätta det nordiska sam-
arbetet för repslagning och 
vi har även fått en order från 
Karlskrona.  

– Till sommaren är vi 
uppbokade på flera olika ar-
rangemang. Bland annat ska 
vi besöka Mariestad, Brännö, 
Skärhamn, Eriksberg och 
Laxarby, berättar Bernt.

Nära förestående är 
sportlovet där den populä-
ra aktiviteten ”Slå rep med 
Bernt” lever vidare.

FOTNOT. Repslagarmuseets 
monter på Båtmässan är 
E04:09.

JONAS ANDERSSON

Laddar för Båtmässan som invigs till helgen. Bernt Larsson och Marléne Johans-
son ser till att alla nödvändiga ting som ska finnas i Repslagarmuseets monter 
kommer med.

– Båtmässan först på tur
Händelserikt år för Repslagarmuseet

DANSA MED OSS 
PÅ JÖRLANDAGÅRDEN

Danspedagog Heidi Simonsson 
Tel 0703-77 17 22 
www.heidisdanskurser.se

 
Sön 25/1 kl 17.30 - 18.15 
Dans efteråt

 
Steg 1 kl 16.10-17.55 
Steg 3 kl 19.00-20.45

Kl.18.15-19.00


