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Det vilar en härlig semesterstämning över Grömitz 
året om. Den traditionsrika badbyn ligger precis nere 
vid Östersjökustens brusande vågor i Lübeckbukten 
40 km norr om Travemünde. Längs sandstranden tas 
de typiska tyska strandkorgstolarna fram när solen 
visar sin bästa sida och man kan strosa från strand-
promenaden till träplankorna på byns karakteristiska 
brygga samtidigt som man njuter av den uppfriskan-
de havsluften. Grömitz är även ett huvudsäte för 
upplevelsebadet Grömitzer Welle som kombinerar 
havsvågbad, wellnessvärlden och tropiskt badland i 
en värld av aktiviteter och avslappning.

Hotel Hof Krähenberg 
Hotellet har 3 byggnader runt en trevlig gårdsträd-
gård. Här finns restaurang, bar, bibliotek, inter-
netcafé, sällskapsrum, vinterträdgård, motionsrum, 
wellnessavdeling med swimmingpool, bastu och 
möjlighet för att köpa till massage. Här finns lekrum, 
aktivitetsrum med biljard, bordtennis, dart m.m. 
samt solterrass, lekplats, tennisbana, basket- och 
fotbollsbana samt gratis cykeluthyrning.

Ankomstdatum:
Söndagar, måndagar och 
tisdagar fram till 8.5.2007 
och 23.9.-25.9.2007 samt 
8.10.-20.11.2007.

Pris per. pers. i dubbelrum 1.499:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Grömitz vid den tyska östersjökusten

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 4-rätters middag
• 1 välkomstdrink
• 1 x solarium
• 1 x aroma-bastu
• 20 % rabatt på greenfee

Barnrabatt:  Max. 1 
barn 0–5 år gratis i 
förälders säng. Max. 
1 barn 6–14 år 1/2 
pris i förälders rum.

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar-
erbjudande. Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Nostalgi och vågbrus

Här på toppen av Danmark tindrar solen som genom 
generationer har inspirerat och lockat till sig konst-
närer från när och fjärran. Den vackra och stränga 
naturen sträcker sig med ljung- och planteringsmar-
ker medan haven kastar solens strålar tillbaka innan 
det skummande stöter samman kring Grenens spets. 
I denna vackra del av Danmark ligger också Hotel 
Skagen Strand i den lilla byn Hulsig ca. 800 meter 
från den mjuka sandstranden.

Hotel Skagen Strand
I receptionsbyggnaden hittar man restaurang och 
bar samt behagligt poolområde med bastu, sola-
rium, vattenrutschbana med ljuseffekter, vattenka-
noner och upplevelsesgrotta. Utomhus är där tennis-
banor, basketball, minigolf, bollbanor, trampoliner, 
lekplatser, lekskepp med linbana samt djungelstig 
med massor av utmaningar.

Ankomstdatum:  
Erbjudandet gäller med ankomst torsdagar och fre-
dagar fram till 22.6.2007.

Sportlov:
Valfri ankomst i 
vecka 7 och 8.

Pris per. pers. i dubbelrum 1.149:-
3 dagars minisemester på 

4-stjärnigt semestercenter i Hulsig

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag
• El, vatten, värme, sänglinne och 
   slutstädning

Skagen – På toppen av Danmark

             www.happydays.nu
    ...eller ring: 020 79 33 84  

Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30
Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:
        Teknisk arrangör:

Enkelrum kr. 1.949:-. Vuxen i extrasäng kr. 649:-. Extra dygn m. Frukostbuffé kr. 399,-
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 65:-./Pr. barn kr. 45:-. 

Enkelrum kr. 1.999:-. 
Avbeställningsskydd: 
Pr. vuxen kr. 65:-/Pr. barn kr. 45:-. 

Barnrabatt:  
Barn 0–5 år gratis. Barn 
6–12 år ½ pris.
Max 3 barn pr. lägenhet. 

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna. Expeditionsavgift kr. 60:-.

Att vi i år firar 300-årsmin-
net av blomsterkungen Carl 
von Linnés födelse har väl 
inte undgått någon. Men att 
en av hans favoritelever kom 
från ett torp i Hålanda vet inte 
många.

Om detta bland annat 
handlar Skepplandabibliote-
kets sprittande aktuella och 
intressanta vårprogram med 
start 29 januari. Då berät-
tar de populära och mång-
kunniga hembygdsforskarna 
Karl-Erik Andersson och 
Bo Björklund om sin nya 
bok Risveden, en västsvensk 

obygds historia.
Linné gjorde aldrig någon 

avstickare till Skepplanda på 
sin Västgötaresa. Men nu, i 
slutet av februari, kan vi väl-
komna honom i regi av Nils 
Zandhers, Kungälv, som be-
rättar om hur Linné ordnade 
det som Gud skapade.

”Ingen annan av alla mina 
elever är född så stark obser-
vator” skrev Linné om Pehr 
Osbeck, som vuxit upp på 
torpet Oset vid Vanderyds-
vattnet i Hålanda. Där valla-
de han getter när en student 
upptäckte hans säregna iakt-

tagelseförmåga. Snart kom 
han till Uppsala och blev en 
av Linnés favoriter.

Johan Dahlbeck berättar 
om Pehr Osbeck i slutet av 
mars då vi också får njuta sång 
och musik med grönskande, 
blommande vår som tema.

Två utställningar visas 
under våren, en med bilder 
ur Risvedenboken fram till 9 
februari, en med anknytning 
till Linnéjubiléet.

Sigun Melander
för Bibliotekets vänner i norra 

Ale

Linné med elev till Skepplanda

Biljettsläpp till Älvängens Folkets Hus
ÄLVÄNGEN. Nu är det 
bara fem veckor kvar 
till en gammal tradition 
får nytt liv.

Det ska nämligen 
spelas teater i Älväng-
ens Folkets Hus igen.

Kulturföreningen Tea-
tervinden har premiär 
för Ingeborg lördag 3 
mars.

I dagarna släpps biljetterna 
till föreställningen som ska 
återinföra teatern till Älväng-
ens Folkets Hus. Till premiä-
ren finns fortfarande biljetter, 
men däremot är tre andra fö-
reställningar redan slutsålda.

– Ja, vi har fått företag och 
organisationer att köpa före-
ställningen och det är natur-
ligtvis väldigt roligt, säger tea-

terpappan Kent Karlsson.
Pjäsen Ingeborg har över 

100 år på nacken, men har ett 
innehåll som fortfarande är 
högaktuellt.

– Många kommer att 
känna sig träffade. Den be-
handlar frågor som vi fort-

farande inte har löst, säger 
Kent.

Föreställningen är ett sam-
arbete  mellan ABF och Kul-
turföreningen Teatervinden.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nu släpps biljetterna till teatern Ingeborg – en sann historia.


