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Pris per person i dubbelrum

1.699:-

Kör-själv-resor med

Potsdam – en midsommarnattsdröm

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: vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Enkelrum 4.649:- Extrasäng 3.599:-
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 175:-/Per barn 85:-.

fri tillgång till öl, vin och 
läsk kl. 18-20.30

Pris per person i dubbelrum

3.899:-
8 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Hinterglemm, Österrike

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Potsdam, Tyskland

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

Enkelrum 2.449:- 
Extrasäng 1.299:- 
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 85:-/Per barn 45:-

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Gungau ★★★

Österrikiska Salzburgerland är ett här-
ligt semesterområde. Mäktiga höga 
berg sträcker sig mot himlen och 
gröna dalar med blomstrande ängar 

-
parna. Här möter ni ett landskap med 
forsande älvar och vattenfall, äventyr-
liga bergsraviner, kristallklara berg-

Hinterglemm vid floden Saalach som 
snirklar sig genom dalen. Här hittar ni 
ert hotell nedanför berget Zwölferko-
gel i typisk alpstil med blomstrande 
balkonglådor. Det gästvänliga hotel-
let ligger bredvid dalstationen där 
linbanan går upp till bergets topp. 
Från toppen har man en obeskrivlig 
utsikt över den frodiga dalen. Och 

av vistelsens middagar i form av en 
grillkväll eller en tvättäkta österrikisk 
alpbondemiddag i hotellets genuina 
säterstuga.

Ankomst:
Lördagar i perioden 5/6-21/8 2010.

Hotel Gungau

Seminaris Seehotel ★★★★

-
sen ”En midsommarnattsdröm” 
måste han ha syftat på Potsdam - för 

av mystik, romantik och förunderlig 

och med en fantastisk utsikt ligger ert 
Seminaris Seehotel, ett mycket klas-
sigt, modernt och stilrent inrett hotell 
där man verkligen känner av de där 

-
arvslista går solen upp och det är då 
det är som vackrast att besöka par-
kens alla praktfulla och fagra ting: Här 
ligger Frederick den Stores Sanssouci 

sommarresidens han byggde mellan 
1744-1747. Det byggdes stora, breda 
och många terrasser som palatset har 
utsikt över, där det odlades aprikoser, 
fikon och vindruvor.

Ankomst:
Fredagar i perioden 8/1-28/5 2010.

Barnrabatt:
Max. 2 barn 0-12 år 

gratis i förälders rum.
Max. 2 barn 13-15 år ½ 

pris i förälders rum. 
Max. 2 barn totalt.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Sommar i Alperna

Seminaris Seehotel
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www.scandorama.se • 040-600 00 00

Scandorama fi rar 30 år i Europa!

Jubileumsresan
16 dagar,  från 10 495:-

Franska kuster
13 dagar,  från 8 595:-

St Petersburg
7 dagar,  från 4 245:-

Italien Runt
14 dagar,  från 9 495:-

Boka tidigt-rabatt 
t.o.m 19/1:

Upp till 500:-

Ny
katalog!

30 år30 år

Priserna avser resa 
från Malmö.

Rabatten är avdragen.

14 dagar, från 9 495:

Dubbla
poäng!

Om du beställer 

din resa senast

19 januari.

Knyppling associeras lätt med fina 
knypplade spetsar på gamla lakan som 
gammelmormor hade. Sådant som 
ligger i linneskåpet och aldrig används, 
men som ändå är för dyrbart för att 
slängas.

I denna utställning ställs ens för-
domar på spets. Allt går i princip att 
knyppla. Ett 15-tal entusiastiska knypp-
lerskor visar i denna färgsprakande skira, 
robusta utställning knypplade konstverk 
som man aldrig trodde var möjligt att 
göra. 

Knyppling är ett mycket gammalt 
hantverk som härstammar från 1400-
talet. Grundtekniken är den samma då 
som nu. Man arbetar hela tiden med 
två par pinnar där två olika förflyttning-
arna av pinnarna är möjlig; korsning 
och vridning. Dessa kan kombineras 
till olika slag och mönster. Antalet par 
pinnar som används kan variera från 
enklare mönster cirka 10 par upp till 800 
par, exempelvis till avancerade kyrkspet-
sar. Gamla knypplade spetsar tillverka-
des i tunt lin och bomullsgarn. 

I konstknyppling är alla material 
tillåtna från färgade bomullsgarner 
till metalltråd även fiberoptisk kabel 

förekommer. Vi kommer att få se fan-
tastiska knypplade kläder, smycken och 
prydnadsföremål, bilder med mera. Vem 
skulle inte vilja ha ett knypplat porträtt 
av sig själv? En knypplad kaktus kräver 
ett minimum av omvårdnad! 

Iris Löw från Trollhättetrakten har 
gedigen textilutbildning. Hon värnar 
speciellt om gamla hantverk som håller 
på att försvinna. Iris arbetar med att 
hitta sätt att få hantverken levande igen, 
bland annat som kursledare i konst-
knyppling samt andra hantverk i ABF: s 
regi. Det är hon och hennes elever som 
har gjort denna lustfyllda utställning.

När man frågar hennes elever varför 
detta med konstknyppling är så roligt 
får man till svar: Det är så fritt, de 100 
möjligheternas hantverk! Det är så 
avstressande att knyppla – ett sätt för 
själen att få ro.

Ni som trodde att en knyppeldyna 
bara var en hårt stoppad kudde kan inte 
ha mer fel. Det kan lika gärna vara en 
frigolitskiva.. För den som får lust att 
själv prova på knyppelkonsten finns det 
två unika möjligheter till detta söndagen 
den 24 januari och onsdagen den 27 
januari.

Eftersom utställningen är på 
Repslagarmuseet så har vi natur-
ligtvis en unik repknyppling i 
stafettform. 

Vernissage sker söndagen 
den 17 januari. Invigningsta-
lare är Tore Berghamn, vice 
ordförande i Utbildnings- och 
kulturnämnden. Iris Löw och 
flera av hennes elever närvarar 
och berättar om knyppling som 
konstform.

���

Konstknyppling på Repslagarmuseet
Knyppling á la nutid är en utställning som visas på Repslagarmuseet i 
Älvängen med start nu på söndag. 

Det finns en mycket stor glädje i att 
sitta tillsammans med ett handarbete 
i sin hand. Det är många genom 
tiderna som prövat. Att det fungerar 
fint än i dag vet de kvinnor som 
under några terminer varit med i 
Titt-in Måndagsgemenskap i Skepp-
landa församling. 

Till träffarna har man tagit med 
sig handarbete man har på gång, ett 
tillfälle att få färdigt det som legat 
längst ner i låda. Flera av deltagarna 

har lång erfarenhet av olika hantverk 
och delar gärna med sig av sin kun-
skap.

Vårens träffar startar den 18 
januari och pågår ojämna veckor till 
och med 26 april 2010. Välkomna att 
pröva något nytt som ändå är mycket 
gammalt – handarbete i alla former 
är friskvård, speciellt idag i vårt 
snabbt pulserande samhälle.

Carina Wendt-Andersson

Måndagsgemenskap i Skepplanda församlingshem

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

Sön 24 jan kl 18

Göta Kanal 3
Sön 31 jan kl 18

New Moon
www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Mästerregissören James Cameron 
är tillbaka med ett actionpackat 

äventyr olikt allt vi tidigare 
sett. AVATAR tar oss medtill en 

spektakulär ny värld bortom 
fantasins gränser där en motvillig 
hjälte tvingas ta strid för vad han 

egentligen tror på.

AVATAR
Sön 17 jan kl 18

Entré 80:- Från 11 år

Kursstart vecka 4!
www.funinline.se, tel: 0734-444 615

Linedance i Ale
Fun In Line

Gratis ”prova på dag” 
söndag 24/1 kl. 16.00 

i Folkets Hus Älvängen


