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KONSTUTSTÄLLNING i Surte

Margareta Bertling
Maj-Lis Schäfer

16/11-18/11
Vernissage 16/11 kl 16-19

Lörd-sönd kl 11-16
Adress: Granhäcksvägen 33, Surte

Intermar Ostseehotel Glücksburg
★★★★

Om man riktigt ska skämma bort 
sig så är några härliga fridagar på 
4-stjärniga Intermar Ostseehotel 
Glücksburg en härlig möjlighet. Helt 
nere vid stranden på den tyska sidan 
av Flensborg Fjord ligger detta vackra 
hotell och speglar sig i välbehag 
medan segelbåtarna glider över 
fjorden med Danmark i bakgrunden. 
Här har man några sköna dagar på 
det tjusiga hotellet med spa- och 
fitnessavdeling, restauranger och 
barer samt inomhuspool. Det finns 
även flera spännande utflyktsmål i 
området. Flensborg är ett livligt han-
delscentrum med lockande gågator, 
trevliga krogar och små bryggerier 
nere vid den gamla hamnen. 

Ankomstdatum:
Ankomst torsdagar och söndagar 
fram till 16.12.2007 samt 3.1.-
27.3.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

1.999:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Glücksburg

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag

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

Lyx vid Flensborg 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:-.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år gratis i 
förälders säng. Max. 1 barn 

6–14 år ½ priset i förälders rum.

City Partner Hotels Alter Speicher, 
Wismar ★★★★

De gamla tyska hansastäderna skaffa-
de sig enorma rikedomar genom han-
deln vid Östersjön under medeltiden. 
Detta vittnar de gamla stadskärnorna 
fortfarande om och en av de mer 
imponerande är Wismar, som kom 
med på UNESCOs lista över världsarv 
år 2002. Stadens tre gotiska kyrkor 
tronar över välbevarad romantik och 
det historiska torget, Marktplatz. På 
årets marknadsdagar står stånden 
tätt packade både på torget och i 
hamnen vid de vackra träskeppen. 

Ankomstdatum 2007:
Nov: 13. 14. 15. 20. 21. 22. 27. 
Dec: 18. 19.

Ankomstdatum 2008:
Jan: 2. 3. 8. 9. 10. 15. 16. 17. 22. 

23. 24. 29. 30. 31.
Feb: 5. 6. 7. 12. 13. 14. 19. 20. 21. 

26. 27. 28.
Mars:4. 5. 6. 11. 12. 13. 18. 19. 20. 

25. 26. 27.

Pris per pers. i minidubbelrum

1.499:-

I hjärtat av Wismar

Enkelrum kr. 2.199:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-. 

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år gratis i 

förälders säng. 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 15 % rabatt på entré till

Erlebnisbad Wonnemar

Enkelrum kr. 2.549:-.
Vuxen i extrasäng kr. 1.899:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 85:-/Pr. barn kr. 65:-.

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Mecklenburg-Vorpommern

Intermar Ostseehotel Glücksburg

Hotel Alter Speicher

Lång sommarsemester?
5 nätter med halvpension för

endast kr. 2.499:-. 
Ring och hör närmare!

GALEN
I RESOR?
Ge bort ett 
presentkort

Ring 
020 79 33 84

SKEPPLANDA. Vand-
ringsutställningen 
”Slöjdlek” visas just nu 
på Skepplanda bibliotek.

I samband med 
utställningen arrange-
ras också föreläsningar 
med lokal anknytning 
samt verkstad för kom-
munens skolbarn.

Henrik Rundin från 
Skår har under den 
gångna veckan iklätt 
sig rollen som slöjd-
handledare, för att lära 
barnen slöjda med kniv 
i färskt trä.

Slöjdlek produceras av Hem-
slöjdskonsulenterna och Stu-
dieförbundet Vuxenskolan i 
Västra Götaland, i samarbete 
med hemslöjdsföreningarna 
och hembygdsföreningarna. 
En viktig del av arrangemang-
et är att förmedla hemslöjdens 
kunskap till barn – om tekni-
ker, material, verktyg och kul-
turhistoria.

Lokaltidningen fanns 
på plats i tisdags morse när 
Skepplanda bibliotek gästa-
des av en grupp fjärdeklassare 
från Ahlafors Fria Skola. För-
utom att de fick ta del av den 
vackra utställningen blev det 

praktiskt arbete under led-
ning av Henrik Rundin.

– Mitt intresse för slöjd 
väcktes ordentligt till liv efter 
gymnasietiden. Jag hade tänkt 
att utbilda mig till kemiingen-
jör, men kom istället in på en 
utbildning i Grebbestad med 
inriktning på möbelformgiv-
ning och träslöjd. Sedan dess 
har jag hållit på att slöjda, 
byggt båtar och gjort saker i 
smide, säger Henrik Rundin 
och fortsätter:

– Trä och järn är det som 
jag jobbar mest med. Det är 
roligt att blanda material som 
har olika uttryck.

Temat för slöjdverkstaden 
på Skepplanda bibliotek var 
leksaker och tradition. Varje 
elev försågs med en kniv och 
sedan var det bara att börja 
tälja.

– Ni får använda er egen 

fantasi och inspiration, upp-
manade Henrik Rundin.

I två och en halv timme 
varade den annorlunda slöjd-
lektionen. Alstrena som ska-
pades var av skiftande karak-
tär och form.

– Det är det som är så 
roligt med slöjd. Skolbarnen 
som har besökt mig har gjort 
alltifrån hästar och krokar till 
golfklubbor, säger Henrik 
Rundin.

Övriga redskap som elev-
erna fick ta del av var bland 
annat spinnkrok, navare, tälj-
häst och broderinål.

– Förr var slöjden en natur-
lig del av livet. Så är det inte 
idag och därför är det viktigt 
att ta slöjden till hjälp för att 
hitta lusten och skapargläd-
jen i det som finns runt oss. 
Det fungerar, bara man ger 
de unga möjlighet, avslutar 

Henrik Rundin.

Knivig slöjdlek på Skepplanda bibliotek
– Henrik Rundin 
visade gamla 
tekniker

Eleverna i årskurs 4 på Ahlafors Fria Skola undervisas i slöjd-
lek av Henrik Rundin från Skår.

Emelie och Martina hade be-
stämt sig för att gör trä-
hjärtan.

Henrik Rundin från Skår age-
rade slöjdhandledare med 
den äran på Skepplanda bib-
liotek.

PÅ BIBLIOTEKET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Efter tre framgångsrika år på 
Stockholms Stadsteater ger sig Rikard 
Wolff ut på en 
rikstäckande 
konserttur-
né, ”För kär-
lekens skull”. 
Onsdagen den 
21:e novem-
ber kommer 
Rikard Wolff 
till Ale gym-
nasium.

– Jag läng-
tar efter att 
sjunga igen. 
Det har varit 
tre fantastiska 
år på teatern, 
men nu läng-
tar jag tillba-
ka till konser-
terna. Stora 
saker har 
hänt i mitt liv 
sen sist, det är 
spännande att 
komma ut och 

berätta om nya erfarenheter, säger 
Rikard Wolff.

Föreställningen är en resa genom 
kärlekens årstider. Rikard Wolff har 
gjort en djupdykning i kärlekssång-
er på svenska och kommit upp med 
både klassiker och okänt material. 
Alltifrån Taube till Håkan Hellström, 
från Forssell och Olle Adolphsson till 
Mikael Wiehe och Lisa Ekdahl. Och 
givetvis eget material.

Rikard Wolff ackompanjeras av en 
kvartett bestående av Ulric Johansson 
på bas, Niklas Sundén 
på dragspel och Chris-
ter Karlsson på klavi-
atur under ledning av 
Gunnar Nordén. 

En romantisk afton 
för alla som vill tro på 
kärleken!

���

Nästa onsdag mellanlandar Rikard 
Wolff i Ale gymnasium med sin kon-
sertturné ”För kärlekens skull”.

Rikard Wolff intar scenen i Ale gymnasium

BASAR

Starrkärrskretsen

Lördag 10 nov kl 10.30
Smyrna, Älvängen
Auktion ca 12.30

Behållningen går till 
katastrofreserven.

Välkomna!

i Skepplanda Församlingshem
Lördag 17 nov kl 13.00

Då all försäljning börjar av:
Handstöpta ljus, hembakat bröd.
Tombola, Lotterier, Kaffeservering.

Auktionen börjar ca kl 14.00
med bl a bryn- och äggost,

handarbeten m m.

Alla hälsas Hjärtligt Välkomna!
Skepplanda Röda Korskrets


