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Sälfjällsbyn  
En semester i Dalarnas storslående 
natur innehåller allt det som vi älskar 
med den svenska sommaren: De ljusa 
nätterna, de kristallklara sjöarna, 
brusande älvar och blomstrande 
ängar. Samtidigt bjuder den lokala 
traditionen på själva symbolen av 
Sveriges kulturskatt: Dalahästen, som 
fortfarande kan besökas i Nils Olssons 
Hemslöjd i Nusnäs där de har blivit 
framställda genom århundrade. I Sälen 
gränsar de roingivande fjällen med 
Västerdalsälven tills den flyter förbi 
Sälen by. Härifrån går vägen upp till 
den lilla byn Lindvallen där er stugby 
ligger. Det är här ni kommer att bo i 
en av de trevliga röda stugorna med 
vita fönster i ett härligt skogsområde 
precis vid foten av fjället. Stugorna är 
på 45 m² (4-5 personer) med 2 sovrum 
med våningsängar, varav det ena rum-
mets våningsäng har en extra bred 
undersäng (120 cm).

Ankomstdatum:
Lördagar i perioden 21.6.-2.8.2008.

Pris pr. stuga

1.749:-
• 7 övernattningar
• El, vatten och värme

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

Sommar i Sälen

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:-.

På jaktslott i Österrike

Enkelrum kr. 4.649:-. 
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 175:-/Pr. barn kr. 85:-.  

• 7 x övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 3-rätters middag/buffé 
   inkl. drickvaror*
• 7 x eftermiddagsfika m. kaka 
   och glass
• Fri saftbar hela dagen
• 1 x infraröd hälsokabin
• 1 x guidad rundvisning på 
   slottet
* 2 x dricka per pers.

Avbeställningsskydd: Pr. stuga kr. 85:-.  

Pris per pers. i dubbelrum

 3.699:-
8 dagars semester med helpension
på jaktslott i Salzburger Land

Hotel Zum Guten Onkel

Hotel Jagdschloss Graf Recke
★★★   
Träffa en tvättäkta greve under 
din sommarsemester. Du kan bli 
hans gäst på Jagdschloss Graf Ecke 
som har ett fantastiskt läge mitt 
i skogen i det vackra österrikiska 
alplandskapet. Här råder en alldeles 
speciell stämning med jakttroféer 
på väggarna och här tar greven 
hand om sina gäster och berättar 
gärna gamla slottshistorier från 
förr. Varje morgon kan ni göra er 
matsäck till dagens utflykt och det 
finns flera spännande semesterupp-
levelser att upptäcka. Kör t.ex. 
längs utsiktsvägen Grossglockner 
Hochalpenstrasse (64 km), som 
bjuder på imponerande vyer över 
alplandskapet runt Österrikes högsta 
berg Grossglockner som reser sig 
3797 m. över havet. 

8 dagars semester i mysig
fjällstuga i Lindvallen

Sporthotel Mölltal

Ankomstdatum:
Lördagar fram till 23.8.2008

Sälfjällsbyn

Hotel Jagdschloss Graf 
Recke

Stopover i Halle
1 övernattning och 1 x frukostbuffé på 

★★★★ hotell i 
mittyska Sachsen-Anhalt

Pris per pers. i dubbelrum kr. 399:-. 

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-3 år gratis i

förälders säng. Max. 1 barn

4-9 år gratis pris i förälders

rum. Max. 1 barn 10-14 år ½

pris i förälders rum.

Under 1950-talet började 
plasten sitt stora intåg i de 
svenska hemmen. Slit- och 
slängföremålen har efter 50 
år hittat sin väg från köket via 
loppmarknader till museerna. 
På Glasbruksmuseet visas ett 
par hundra plastföremål i en 
utställning inriktad på den 
vardagliga bruksplasten.

Årets sommarutställning 
på Glasbruksmuseet i Surte 
handlar om plast – framfö-
rallt vardagens och hemmets 
föremål från 1950-talet fram 
till våra dagar. Utställningen 
är producerad tillsammans 
med plastkännaren Thomas 
Lindblad och bygger på ett 

urval av hans unika samling 
av tusentals plastprodukter. 
Utställningen tar oss med på 
en minnesvandring genom 
1950-80-talet där vi också får 
se föregångarna till plasten, 
sommarens picknick-matsäck 
har inte alltid varit förpackad 
i praktiska plastburkar. Ett 
Göteborgsföretag som upp-
märksammas speciellt är 
Plast-Teknik vars husgeråd 
under namnet Jonas fortfa-
rande finns i många hem.

– Bruksföremål ska vara 
vackra men måste samtidigt 
kunna smälta in och anpassa 
sig. Tänk dig en liten till-
bringar av plast som tillverkas 

i femtio miljoner exemplar 
under trettio års tid; dess form 
och färg måste vara oerhört 
betydelsefull, säger Thomas 
Lindblad i sin bok Bruksföre-
mål av plast. Boken har i vår 
kommit i nytryck efter att ha 
varit slutsåld en tid.

Thomas Lindblad, som 
har sin bas i Stockholm, 
kommer till Glasbruksmu-
seet på invigningsdagen 
torsdag 12 juni. Thomas 
Lindblad kommer då att visa 
utställningen och berätta 
mer utförligt om föremålen, 
formgivarna, företagen och 
plastmaterialet. Utbildnings- 
och kulturnämnden ordfö-

rande Monica Samuelsson 
(s) inviger utställningen, som 
pågår hela sommaren till och 
med augusti.

���

Praktisk Plastic på 
Glasbruksmuseet i Surte

Duett, shaker och citrus-
press formgivna av Carl-
Arne Breger. Årets sommar-
utställning på Glasbruksmu-
seet handlar om plats. 

Foto: Bokförlaget Signum.

I år är det 25 år sedan kören 
Opus-83 bildades av Jack 
Svantesson, Surte. Detta jubi-
leum ville vi i kören fira med 
en utlandsresa. Tidigare har 
flera utlandsresor gjorts och 
denna gång valdes Ungern 
på initiativ från en av kör-
medlemmarna Janos Muszta, 
som är född i Ungern och har 
kontakter där.

På morgonen torsdagen 
den 1 maj möttes 27 förvän-
tansfulla körmedlemmar, för-
utom körledaren Jack Svan-
tesson och några respektive, 
på City Airport för avfärd 
till Budapest på en sex dagars 
sångarresa.

På flygplatsen möttes vi 
av körledaren Marianna 

Vékei, som leder kören Can-
tabile, och Janos, som åkt dit 
i förväg för att ordna med 
praktiska ting inför vistelsen. 
En buss väntade och tog oss 
till Törökbalint strax utan-
för Budapest, där vi skulle 
bo under vistelsen i Ungern. 
Redan samma kväll hade vi 
vårt första framträdande då 
Opus-83 sjöng vid ett 1:a 
maj-firande i en vacker park, 
där mycket folk samlats för 
olika begivenheter. 

På lördagen började vi öva 
tidigt på morgonen för fram-
trädande på ett kulturhus 
på lördagskvällen och inför 
gudstjänst på söndagen. 

Kvällens konsert började 
med att kören Cantabile 

f r a m t r ä d d e 
under ledning 
av Marianna 
under cirka 
45 minuter. 
Repertoaren 
var för våra 
öron typiskt 
ungersk. Den 
bestod dels av 
körstycken och 
dels flera solo-
f r amträdan-
den av mycket 
duktiga solis-
ter från kören. 
S o l i s t e r n a 
sjöng partier ur 
berömda ung-
erska operetter 
och framträdde 
i högtidsklä-
der, damerna 
i vackra långa 
k l ä n n i n g a r . 

Efter det sjöng Opus -83 
äldre svensk körlyrik med 
stycken av Wilhelm Petter-
son-Berger, Håkan Norlén, 
Hugo Alvén med text av Nils 
Ferlin, Ylva Eggehorn med 
flera.

Ibland kunde vissa språk-
hinder uppstå, eftersom vårt 
andraspråk vanligtvis är eng-
elska medan ungrarnas oftast 
är tyska. Men om bara viljan 
finns fungerar kommuni-
kationen ändå väl, som  till 
exempel när konserten avslu-
tades med att vi tillsammans 
sjöng ”Och jungfrun hon går 
i ringen med röda gullband” 
och ”Fångarnas kör”. Då var 
vi cirka 75 personer på scenen 
som sjöng tillsammans. Vid 
sådana ögonblick behövs 
inga ord eftersom musiken 
går från hjärta till hjärta och 
alla som deltar fylls av en stor 
gemensamhetskänsla. 

Marianna berättade att 
hon haft förmånen att få 
träna med vår berömde kör-
dirigent Erik Eriksson, vilken 
hon lovordade för allt han 
lärt henne. Hon sade också 

att hon var mycket förtjust i 
svensk körmusik.

På söndagen deltog vi i 
gudstjänsten i en protestan-
tisk kyrka, där vi sjöng några 
svenska psalmer i körsättning. 
Efter gudstjänsten inbjöds vi 
hem på kaffe till en av kör-
medlemmarna. På vägen dit 
sjöng vi i parken utanför ett 
sjukhus. Flera av körmed-
lemmarna slöt upp med goda 
bakverk till kaffebjudningen. 
På kvällen var vi inbjudna till 
en stor trädgårdsfest till en 
släkting till Janos. 

Vistelsen i Ungern bestod 
inte bara av sång och fram-
trädanden. Några andra 
programpunkter hann vi 
också med. På fredagen till-
bringade vi flera timmar på 
en fantastisk badanläggning 
med vatten från varma källor. 
Efter badet åkte vi till ett vin-
distrikt för vinprovning. Den 
sista dagens förmiddag ägna-
des åt sightseeing i Budapest. 
Eftermiddagen var fri för 
shopping eller mer utfors-
kande av den vackra staden 
Budapest. 

Sammanfattningsvis kan 
bara sägas att resan blev en 
fullträff med ett enastående 
gästfritt mottagande, många 
möten med underbara män-
niskor, många upplevelser 
och inte minst allt sjungande.  

Jubileumsåret är inte slut 
med detta. Det kommer att 
bli många framträdanden 
under hösten. Därför fortsät-
ter terminens övningar varje 
måndagskväll. Måndagen den 
12 maj startade bland annat 
instuderingen till jubileums-
konserten i Mimers hus den 
22 november. Vi återkommer 
med affischer på bibliotek 
och annonser i Alekuriren, så 
håll utkik!

Krönikören

Jubilerande kören Opus -83 på sångarresa i Ungern.

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Skepplanda kyrka
Lovsångsmässa

söndag 8 juni kl 17.00
Vill du vara med i

Lovsångsgruppen, kom kl 16.00!
Präst Åke Reinholdsson

Välkomna!

www.mittiale.se 
0303-332660

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Lättlunch till låga priser!
Fika, Våffl or, Glass och mycket mer …

Är Du sugen på att träffa lite folk och 
äta god lunch?

Varmt välkommen till 
Starrkärrs församlingshem!

Även i år med altan på solsidan!!

ÖPPET HUS I STARRKÄRR

Tid: kl. 10-14
Tisdag-torsdag mellan den 10-19 juni

Opus -83 på sångarresa till UngernOpus -83 på sångarresa till Ungern


