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BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagar på slott i Meckleburg-Vorpommern, Tyskland

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

Schloss Frauenmark
Behöver ni en romantisk plats att dra 
er tillbaka till? Syd om den dansk-
tyska gränsen, är slottet Frauenmark 
i Tyskland utan tvivel en solid bas för 
ett par dagar i romantikens tecken. 
Det lilla slottet är helt unikt med en 
stil som får en att tänka på ett brit-
tiskt slott på landet. Från den höga 
sandstenskaminen i den brittiskt 
inspirerade hallen och de arkitek-
tiska detaljerna till konstverken och 
de små tingen är det en genomgå-
ende äventyrlig stämning på slottet. 
Något som är helt unikt med detta 
slott, är att i stort sett all inredning 
är till salu – så här kan ni fynda 
slottsinredning och piffa upp ert 
hem - en souvenir som heter duga! 
Rummen har små mysiga namn och 
är stilfullt och individuellt inredda. 
Här på slottet har du massor av möj-
lighet för att slappna av och slå dig 
ner i närmaste Chesterfield-soffa.

Sommar i Danmarks mitt

Best Western
Hotel Kolding City ★★★

Kolding ligger fint beläget vid 
Kolding Fjord på Jylland och här 
ligger Best Western Hotel Kolding 
City i ett lugnt, grönt område strax 
vid Byparken – här finner man också 
Legeparken, där de små kan roa sig 
med gratis båttur, lektorn, rutcsh-
banor och minigolf. Men i Kolding 
finns det också mycket att se på för 
de vuxna. Ni bor på gångavstånd 
från det gamla danska kungaslot-
tet Koldinghus där man kan titta på 
deras utställningar. Och har ni lust 
att shoppa kan ni åka till centrum 
av Kolding (1,5 km) eller Kolding 
Storcenter (3,3 km). För en svensk 
som ska besöka Danmark har ni en 
ytterst superb utgångspunkt för en 
mängd med klassiska utflyktsmöjlig-
heter här.

Pris per person i dubbelrum

1.999:-

Pris per person i dubbelrum

2.499:-

6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Kolding

Slottssemester i Tyskland

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst:
Sön-tis t.o.m. 29/8 2011.

Schloss Frauenmark

Ludwigslust

Ankomst:
Mån-tis 20/6-22/8 2011. 
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

BW Hotel Kolding City

Onsdagen den 20 april 
startade vår resa med Sti-
genbuss bekväma fordon 
med Gösta Karlsson vid 
ratten. Efter upphämtning 
av de 35 deltagarna i res-
pektive hemort, i vår långa 
kommun från Surte i söder 
till Älvängen i norr, anträdde 
vi vår resa. Vårt resmål för 
dagen var Ryttmästarbostäl-
let vid Simsjöns norra strand 
utanför Skövde.

Efter passage av Herr-
ljunga gjordes uppehåll för 
en bensträckare och ”bus-
skaffe” med tillbehör. Efter 
denna förstärkning fortsatte 
vi vår resa till Falköping 
och besök hos Falbygdens 
Ost, som har tillverkat god 
ost sedan 1878 och är en av 
Sveriges största importörer 
av delikatessostar från hela 
världen. Där gavs tillfälle att 
smaka på många olika goda 
ostar och naturligtvis till att 
fylla våra kylväskor för fram-
tida behov.

Därefter fortsatte vi vår 
resa till Skövde och på en 
slingrande väg genom ett 
stort fritidshusområde till 
vårt resmål Ryttmästarbo-
stället vid Simsjöns strand. 
Simsjön är den största sjön 
på de västgötska platåbergen. 

Kavallerimajoren Bern-
hard Englund, (nyligen 
belönad med en kunglig 
medalj) iförd karolinsk rytt-
mästaruniform hälsade oss 
välkomna. Han lotsade oss 
genom Sveriges historia från 
Vasatiden fram till filmen 

om ”Raskens” som delvis 
spelades in där. Vi fick se ett 
komplett ryttartorp från Karl 
XI:s tid. Därefter besök i ett 
torp som visar Raskens miljö 
och tid. Vi fick sedan gå in 
i Erik Dahlbergs skapelse: 
Ryttmästarboställe  m/1687. 
Vägg i vägg med bostället 

finns ett museum som visar 
vapen och mynt från 1 000-
talet och fram till Oscar II:s 
tid. Rundvandringen avslu-
tades med en god måltid i 
matsalen.

Ryttmästarbostället är 
en plats som bjöd på många 
överraskningar under dagens 

lopp men dessa skall inte 
avslöjas här. Det skulle för-
störa effekten på kommande 
besökare. Därefter var det 
dags för återfärden till våra 
respektive hemorter. Under 
hemresan berättades en hel 
del roliga historier till allmän 
förnöjelse.                          Stig

PRO Ale Norrra reste runt i Skaraborga reste runt i Skaraborg 

Ryttmästarbostället vid Simsjöns strand.

PRO-resenärerna trivdes på rundturen i Skaraborg.

BOHUS. Gå och rösta på 
söndag!

Den uppmaningen 
fick besökarna till pen-
sionärsdagen i Bohus.

I centrum för åhörar-
nas intresse stod ordfö-
randen för regionstyrel-
sen i Västra Götalands-
regionen, Gert-Inge 
Andersson (S).
Pensionärsdag är ingalun-
da något nytt fenomen. So-
cialdemokraterna i Ale har 
för vana att i valtider bjuda 
in kommunens seniorer till 
Bohus Servicehus. Som tra-
ditionen bjuder så var det 
Stefan Ljunqvist som stod 
för den musikaliska under-
hållningen.

– Han är lättsam, bjuder på 
sig själv och går hem hos pu-
bliken. Ett säkert kort som vi 
samarbetat med under flera 
år, säger Hasse Andersson.

Ljungqvist hade sällskap 
på scenen av Lennart Palm. 
Förutom sång och musik 
bjöds besökarna på en och 
annan rolig historia.

I samband med kaffestun-
den höll Ing-Britt Anders-
son från Ale Arbetarekom-
muns pensionärsutskott ett 
kort anförande. Hon lämna-
de sedan över mikrofonen till 
regionstyrelsens ordförande, 
Gert-Inge Andersson.

– Valtemperaturen är hög, 
jag kan inte påstå något annat, 
förklarade Gert-Inge som gav 
sin syn på söndagens omval i 
Västra Götaland.

– Jag är kritisk till valpröv-
ningsnämnden för att beslu-
tet om omval drog ut på tiden, 
däremot har jag förståelse för 
beslutet ur demokratisk syn-
vinkel. Det är ett viktigt val vi 
har den 15 maj och jag hoppas 
ni använder er demokratiska 
rättighet och röstar. Jag ser 
det som en plikt!

Välbesökt pensionärsdag i BohusVälbesökt pensionärsdag i Bohus
– Besökarna uppmanades att rösta

I SERVICEHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gert-Inge Andersson, ordfö-
randen för regionstyrelsen i 
Västra Götalandsregionen, 
gästade pensionärsdagen i 
Bohus Servicehus.

Stefan Ljunqvist svarade för underhållningen i Bohus Servi-
cehus i fredags.


