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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna 
vardagar kl. 8-15.30
och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Langen Brütz

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

Landhaus Bondzio ★★★

I denna lantliga idyll ligger hotellet 
nära Schwerin (15 km) på östsidan 
av den stora, vackra Schwerinersjön 
och inte långt från sjön Cambser, där 
man kan bada om sommaren. Här 
har ni möjlighet till några avslapp-
nande semesterdagar omgett med 
natur och lugn i slottens landskap 
Mecklenburg-Vorpommern där det 
finns många spännande utflykts-
mål. Ni kan bl.a. åka på även-
tyr i Mecklenburg-Vorpommerns 
vackra landskap och uppleva alla 
stämningsfulla gamla städer och 
praktslott med spännande histo-
ria. Besöka t.ex. Törnrosaslottet i 
Schwerin som tornar upp sig på en 
liten ö ute i sjön, barockslottet i 
Ludwigslust (47 km) eller renässans-
slottet i Güstrow (56 km). 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/12 2011.

Avslappning på 
Skepparholmen

Skepparholmen ★★★★

Är det någonstans man kan finna ro 
och lugn, så är det på Skepparholmen. 
Som en oas ligger Skepparholmen frid-
fullt och rogivande placerat mitt på en 
halvö i Stockholms skärgård, mellan 
havet på ena sidan och Kvarnsjön på 
den andra. Hela hotellet är genomsy-
rat med rekreation och lugn, med natur 
och hav som grannar. Skepparholmen 
har nästan 300 års historia och är 
otroligt inriktat på miljö, konst och 
välmående – t.ex. är hela hotellet 
Svanenmärkt! Med skiftande perioder 
har de en utställande konstnär, vars 
verk kan bli sedda i hotellets galleri – 
kanske kan det locka att köpa med ett 
konstverk hem? 

Ankomst: Fredagar 26/8-9/12 samt 
valfri 18-21/10 och 1-4/11 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Stockholms skärgård

Semester
i Nordtyskland

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Skepparholmen

Landhaus Bondzio

 

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

VÄSTERLANDA. SPF Göta 
Älvdalsbygden har haft sin 
årliga sillsexa i Västerlanda 
bygdegård. Drygt 80 med-

lemmar samlades kring de 
festligt dukade borden. För-
utom god mat och härliga 
jordgubbstårtor bjöds det på 
musik i många former.

SPF-kören sjöng charmiga 
Astrid Lindgren-visor, publi-
ken sjöng allsång och Iris 
Widén framträdde med ett 
härligt musikprogram. Iris 
har sina rötter i Västerlanda 
och studerar nu vid musik-
högskolan i Arvika. Hon 
sjöng till ackompanjemang 
av gitarr och framförde också 
flera vackra violinsolon. 
Repertoaren bestod av såväl 
psalmer som visor och coun-
trymusik och allt däremellan. 
Publiken framförde sitt tack 
till Iris, arrangörerna och 
SPF-kören med rungande 
applåder.

❐❐❐

Sillsexa i Västerlanda bygdegård

Stämningen var på topp när SPF Göta Älvdalsbygden arrange-
rade sillsexa i Västerlanda bygdegård.

Iris Widén underhöll publiken 
med vacker sång.

SKEPPLANDA. På lördag 
är det dags igen.

I över 20 år har det 
arrangerats Hembygds-
dag på Grönköp.

Slöjdare, hantverkare 
och brödbakare står 
återigen redo att ta 
emot besökarna.

Hembygdsdagen i Skepp-
landa har sitt ursprung i 
bygdegården. För drygt 20 
år sedan kläckte emellertid 
någon den briljanta idén om 
att låta flytta arrangemanget 
till Grönköp.

– Ett klokt beslut. Hem-
bygdsdagen tilldrar sig ett 

stort intresse från allmän-
heten och faktum är att vi 
brukar ha tur med vädret. 
Solen skiner för det mesta 
och det hoppas vi att den gör 
på lördag också, säger Lena 
Rydén i Skepplanda hem-
bygdsförening.

Konceptet blir det samma 
som tidigare årgångar, det 
vill säga loppmarknad, lotte-
rier, kaffeservering, slöjd- och 
hantverk samt brödbakning.

– Vi ruckar inte på pro-
gramutbudet, som vi vet är 
uppskattat av besökarna, 
avslutar Lena Rydén.

JONAS ANDERSSON

Hembygdsdag på Grönköp 
står för dörren

På lördag arrangeras åter Hembygdsdag på Grönköp i På lördag arrangeras åter Hembygdsdag på Grönköp i 
Skepplanda. Fjolåret lockade närmare 300 besökare.Skepplanda. Fjolåret lockade närmare 300 besökare.
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