
Det har hänt mycket på 
Repslagarmuseet under sep-
tember.

Torsdagen den 13 septem-
ber hade Ale kommun en per-
sonalfest för sina anställda.

Drygt 500 personer deltog. 
Det dukades långbord på rep-
slagarbanan, med god mat och 
dryck samt musikunderhåll-
ning av Kållepojkarna. Senare 
på kvällen dansades det i ma-
gasinet och i museet var det 
disco till sen kväll.

Lördagen den 15 septem-
ber hade repslagarmuseet sin 

traditionella repslagardag, 
som besöktes av cirka 300 per-
soner. Ett flertal hantverkare 
deltog. Garntjärning visades 
vid Tjärverket. Tillverkning 
av en 4-slagen tross på ca 100 
meter på Repslagarbanan.

Det skedde också utdel-
ning av diplom och utnäm-
ning av en ny hedersmedlem. 
Anders Jonsson diplomera-
des till Repslagare i äldre tek-
niker i naturfiber och Bernt 
Larsson blev föreningens se-
naste hedersmedlem.

Dessutom hade den svens-

ka delen av The international 
Guild of Knot Tyers möte i 
museet innan övriga aktivite-
ter påbörjades. Deltog gjorde 
Sveriges samtliga riggarmäs-
tare. 

Bernt o Kurt

2007  |   vecka 39  |   nummer 34  |   alekuriren  |  39  

En minisemester med kultur och 
natur och ett boende mitt i 
Vejle stad på ett komfortabelt 
hotell. Här i Vejle befinner ni 
er mitt i Danmark, där Jyllands 
största attraktioner och ett hav 
av kulturella sevärdheter ligger 
i närheten. 

Hotel Jacob Gade 
Detta flotta designhotell bygg-
des 2005 i Vejle Bypark och är 
inrett i en smakfull interiör som 
utgör en klar linje genom alla 
faciliteter såsom restaurangen, 
baren och glascaféet. Hotellet 
har dessutom hiss och erbjuder 
gratis utomhus p-platser. Alla 
rum har badrum, hårfön, mini-
bar, radio, trådlös internetupp-
koppling, telefon och satellit-
TV.

Ankomstdatum:
Okt: 5.
Nov: 18. 24. 25. 29. 30.

Samt valfri ankomst i 
perioden 11.10.-19.10.2007,
2.11.-6.11.2007 samt
1.12.-17.12.2007.

Pris per pers. i dubbelrum

899:-
3 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Vejle Bypark

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

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

Designhotell vid Vejle Fjord

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:

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

Resetips och vinster
Prova vår reseklubb på

www.happydays.nu

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–2 år 

gratis i förälders säng
Max. 2 barn 3–11 år 

½ pris i förälders rum.

Hotel Jacob Gade

Hotel Waldblick
Ett par avslappnande juldagar 
efter all decemberstress väntar er 
på Hotel Waldblick som ligger 12 
mil söder om den danska gränsen. 
Hotellet bjuder på trivsel och god 
mat så ni kan glömma bort allt 
om julstädning, stress och jäkt. Ni 
bor mitt i det idylliska landskapet 
vid Plön See med möjligheter för 
att gå på upptäckt i den härliga 
naturen och njuta av en vandring 
längs de välanlagda sjöpromena-
derna. Hotel Waldblick ligger i 
den lilla byn Dersau endast 500 
meter från Plön See, den största 
av sjöarna i det natursköna land-
skapet Naturpark Holsteinisches 
Schweiz som består av mer än 200 
små och stora sjöar

Ankomstdatum:
Ankomst annandag jul 
onsdagen den 26.12.2007.

Pris per pers. i dubbelrum

1.399:-

Juldagar i Schleswig-Holstein

Enkelrum kr. 1.699:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 1.299:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-. 

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år 

gratis i förälders säng.
Max. 1 barn 6–14 år 

½ pris i förälders rum.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 4-rätters middag
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x våfflor med glühwein
• 1 x irish coffee

Hotel Waldblick

Enkelrum kr. 1.249:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 699:-. 
Extradygn med frukostbuffé kr. 399:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 45:-/Per barn kr. 45:-. 
Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

4 dagars julsemester på
3-stjärnigt hotell i Dersau

031-600 310 www.solresor.se
(teleöppet alla dagar). Butik: Nils Ericssonsplatsen 2, Göteborg 

Det klorofyllstinna paradiset lockar med en otrolig grönska och 
magiska naturupplevelser! Ni bor i dubbelrum med balkong och en makalös 
havsutsikt på 4-stjärniga Caloura Resort med ett läckert havsläge. Passa på att 
köra och uppleva sagolika vulkansjöar, tempererade vattenfall vulkan-gejsrar 
och romantisk botanisk trädgård! Frukost ingår.

HYRBIL INGÅR
7 DAGAR!

Pris den 1, 8 & 15/11 (barnålder t.o.m. 11 år)
    2 vuxna 2 vuxna + 1 barn 2 vuxna + 2 barn

10995:- 13995:- 16995:-

azorerna
familjekupp!

– Arrangerade Ale kommuns längsta personalfest

Det händer på 
Repslagarmuséet

Ale kommun arrangerade sin personalfest på repslagarbanan i Älvängen, var annars kan man duka ett långbord för 500 perso-
ner?

Bernt Larsson utsågs till hedersmedlem och Anders Jons-
son diplomerades till Repslagare i äldre tekniker i naturfiber. 
Gunnel Wahlström gratulerade från styrelsen.

Vill du 
börja segla?

Låna en navigationsbok på biblioteket

Nöje

www.stendahlsbil.se
Hos oss hittar du alltid ett stort urval på Volvo, 
Renault och Laika Husbilar, både nytt och begagnat. 
Kom in eller besök oss på hemsidan. Varmt välkomna!

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-


