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VARMT
VÄLKOMNA!

GLAD 
SOMMAR
SEMESTERSTÄNGT 
11 JULI - 14 AUGUSTI

Vi öppnar igen 
måndag 15 augusti

Vilket är ditt bästa minne från sommaren 2011?Vilket är ditt bästa minne fr

Ingeborg Hultgren och Ingemar Teg, 
Nödinge:

– Det är när vi var i Norge och besökte mitt (Ingeborgs) föräldrahem och träffade släktingar och bekanta. Vi var bland annat ute på fjället.

Moa Marcusson, Nödinge:

– Jag tror det var när min pappa put-

tade i mig i vattnet från bryggan när vi 

var och badade i Getskär. Det tyckte 

jag var jätteroligt.

Peter Walter, Älvängen:
– När vi vandrade i 

Alperna på 2000 meters 
höjd vid Zell am See i 
Österrike och beundrade 
den majestätiska utsikten 
över bergen.

Camilla Kauffeldt, Älvängen:

– Det måste vara när vi 
hyrde stuga utanför Lökken 
i Danmark. Familjen var 
där en vecka och badade, 
solade och umgicks. 

Ida Kauffeldt, Älvängen:
– Danmark med famil-

jen. Sedan har vi också haft 
roligt på vårt sommarställe 
på Orust. Min bästa kompis 
följde med och vi har badat 
mycket.

Ingeborg Hultgren och Ingemar Teg
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Camilla Kauffeldt Älvängen:
Ida Ka ffeldt Äl ängen:

M a Marcusson Nödinge:

Peter Walter Älvängen:

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

HÅLANDA. Nu till helgen 
kommer det att anordnas en 
Livsstilsmässa på Backamo lä-
gerplats, mellan Ljungskile 
och Lilla Edet. Det är Gunilla 
Funke, diplomerad livscoach, 
som med sitt företag Andhämt-
ning i Hålanda välkomnar till en helg fylld 
med aktiviteter.

– Det blir försäljning och föreläsningar om 
bland annat vilda växter och gröna drinkar. 
Man får lära sig att hantera tankens kraft, vi 
kommer att ha workshops i intuitionsövning-
ar, prova-på-behandlingar så som svensk klas-
sisk massage, aromaterapi, olika sorters heal-
ing och så vidare, berättar Gunilla Funke för 
Alekuriren.

Ute på grönområdet kan besökarna prova 
på Power Qigong, Yoga eller testa slagruta och 
pekare med Svenska Slagruteförbundet.

Mässcaféet på Backamo erbjuder mat och 
fika, ekologiskt och närproducerat. Ett stort 
utbud av ekologiska och närodlade grönsaker 
står också uppdukat till försäljning.

– Lördagskvällen bjuder på dans, sång och 
trumresor och avslutas med en Fullmånecere-
moni i eldens sprakande sken. Missa inte detta 
tillfälle, säger Gunilla Funke.

Livsstilsmässa på Backamo lägerplatsLivsstilsmässa på Backamo lägerplats

– Andhämtning i 
Hålanda står som 
arrangör
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunilla Funke på Andhämt-Gunilla Funke på Andhämt-
ning i Hålanda står bakom den ning i Hålanda står bakom den 
Livsstilsmässa som arrangeras Livsstilsmässa som arrangeras 
på Backamo lägerplats nu till på Backamo lägerplats nu till 
helgen, 13-14 augusti.helgen, 13-14 augusti.

I dessa utställningslokaler på Backamo lägerplats kommer 
det att ske försäljning av bland annat hudvårds- och hälso-
produkter, arrangeras workshops i intuitionsövningar samt 
erbjudas prova-på-behandlingar.
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Gratis ”prova på dag” 
söndag 21/8 kl. 12.00 

i Alvhems Klubbstuga

Samla ihop vänner och bekanta och ta 
med dem till en Gratis Prova På Dag. 
Ett par bekväma skor och vattenflaska, 

det är allt som behövs.

Kurserna är på 10 ggr och kostar 900 kr för Nivå 1-3 
(du kombinerar som du vill på Nivå 1-3)

samt 700 kr för Grundkursen som inte kombineras 
med övriga nivåer. All info finns på vår hemsida 

www.funinline.se • Telefon 0720-481760

Vårens kurser startar söndag 28 augusti
Nivå 1

12.00-13.30
Conny

Nivå 2
13.45-15.15

Anne-Lie

Nivå 3
15.15-16.45

Anne-Lie

Grundkurs
17.00-18.30
Jennie/Åsa


