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Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Kör-själv-resor med

Kontrasternas stad Lund

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Vår i Wittensee
Pris per person i dubbelrum

1.699:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Schleswig-Holstein

Hotel Wittensee ★★★

Valfri ankomst 

3 dagars semester på 4-stjärnigt 
centrumhotell i Skåne

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-13 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Wittensee

Grand Hotel Lund ★★★★

Ankomst:

Hotel Lund

Extradygn

m. frukostbuffé:

Endast 899:- 

HALMSTAD. Föreningen 
Bevara Repslagarba-
nan  har sedan flera år 
tillbaka, varit tvungna 
att tacka nej till tidi-
gare inbjudningar att 
deltaga i festligheterna 
i Halmstad. 

Först i år har vi 
skapat de ekonomiska 
resurserna att vara 
med, ett beslut vi inte 
ångrar. 

Vårt besök blev 
mycket uppskattat och 
lyckat, hoppas det blir 
fler tillfällen att upp-
leva den fina stämning 
och atmosfär som vi 
upplevde under Festi-
valen. Speciellt gjorde 
de medverkande gamla 
segelfartygen ett genu-
int intryck.

Vårt boende var lite speci-
ellt, vi bodde på Hotell Gula 
Briggen, det gamla stads-
fängelset, som man byggt 
om på ett förträffligt sätt. Ett 
lugnt och säkert ställe. 

Placeringen inom festi-
valområdet vid kajen med 
segelfartygen kunde inte vara 
bättre.

Repslagarna visade upp sig 
i sina nya tidstypiska 1700-
tals kläder. De användes 
första gången under Tord-
enskiöldsdagarna, vid Ost-
indiefararens Götheborgs 
besök i Fredrikshamn i slutet 
av juni månad. När man visar 
hur man slog rep under Ost-
indiefararepoken, känns det 
rätt att vara klädd i tidstypiska 
kläder. Vi fick mycket beröm 

och positiva reaktioner på 
vår nya utstyrsel. Speciellt av 
den yngre generationen som 
frågade om vi var sjörövare, 
sjömän eller scouter etc. Vi 
fotograferades av många 
besökare tillsammans med 
barn och ungdomar.

Stor uppmärksamhet
Medialt fick repslagarna stor 
uppmärksamhet i lokalra-
dion, Hallandsposten och 
Marinfestivalbloggen. Fram-
för allt uppskattade vi våra 
arrangörers, allmänhetens 
och våra besökares positiva 
synpunkter och reaktioner. 
Det var populärt att vi slog 
rep på gammalt sätt och att publiken fick fortlöpande 

information på vad vi gjorde 
och varför. De fick även  vara 
med att slå rep och känna på 
materialen.

Värdefulla kontakter
Under festivalen har vi knutit 
ett flertal värdefulla kontak-
ter, både nationellt och inter-
nationellt, vilket resulterat i 
att vi fått flera inbjudningar 
till maritima arrangemang.

Gävle i augusti, månad. 
Flensburg, Tyskland i maj 
2010, Kampen i Holland 
i april 2010. Intressanta 

besöksmål, men tyvärr har 
vi inte tillräckliga resurser i 
nuläget.

Tyvärr var Ostindiefara-
ren Götheborgs besök för-
senat på grund av hårt väder. 
Hon skulle ha anlänt fredag 
kl 12.00, men kom först på 
söndag kl 10 00. När Göthe-
borg väl kom gjorde hon ett 
mycket pampigt och popu-
lärt intryck.

Kurt Flodin

Succé för repslagarna
– Förgyllde Halmstad Marinfestival 

Stort intresse bland Halmstadborna för den ädla konsten att slå rep. Kurt Flodin och Bernt 
Larsson demonstrerar.

Den unga publiken var sär-
skilt engagerad.

Vy från sjösidan över Marinfestivalen i Halmstad.

Eldsjälen, Gunnel Wahlström, sålde lotter och souvenirer i 
mängder.  

Ostindiefararen Götheborg 
anlände till sist hamnen i 
Halmstad.

Fri entré. Boka bord på 0303-109 70.
E-post info@farshatt.se   www.farshatt.se  Välkommen!

På torsdag, den 13 augusti har vi på Fars Hatt

         Trubadurkväll
                  Kvällens trubadur – Örjan


