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SKEPPLANDA. Strå-
lande väder och många 
besökare.

Hembygdsdagen på 
Grönköp blev en härlig 
folkfest.

– Inte mycket att 
klaga på, konstaterade 
Göran Johansson i 
arrangörskommittén.

Det brukar av tradition vara 
vackert väder när Skepplanda 
Hembygdsförening bjuder in 
till Hembygdsdag på Grön-
köp. Årets upplaga var inget 
undantag.

– Så här ska det vara. 
Mycket folk och ett behag-
ligt sensommarväder, myste 
Göran Johansson.

Besökarna strömmade in 
och utställarna hade fullt upp 
mest hela tiden. I serverings-
tältet kunde gästerna finna 
skugga och samtidigt avnjuta 
läckerheter från fikabordet.

Den sedvanliga loppmark-
naden tilldrog sig också stort 
intresse liksom brödbakning-
en, som kanske är den mest 
populära attraktionen av dem 
alla. Något som också hör 
hembygdsdagen till är akti-
viteten i smedjan. Som om 
det inte var tillräckligt hett 
utomhus…

Somrig hembygdsdag i Skepplanda

PÅ GRÖNKÖP

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tombolan snurrade friskt.

Föreningen Västgötalin fanns representerade i Skepplanda.

Scrapbooking har blivit ett populärt fenomen, som tilldrog 
sig besökarnas intresse på Grönköp i lördags.

 

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren

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 dagars semester på hotell i Sandvig, Danmark

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

Hotel Sandvig Havn 
Det ståtliga Hotel Sandvig Havn 
bidrar starkt till att din semester på 
den danska semesterön Bornholm blir 
en oförglömlig upplevelse. Härifrån 
har man utsikt över en av Bornholms 
charmerande hamnmiljöer och varje 
dag går du rakt ut i semesterstäm-
ningen bland caféer, konditori och 
matställen samtidigt som man njuter 
av utsikten då det blå havet slår in 
mot klipporna vid strandpromenaden. 
Sandvig ligger lugnt och behagligt 
i bukten och utanför högsäsongen 
kan man i lugn och ro njuta av det 
lokala livet vid hamnen. Sandvig är 
lika danskt som nyrökt sill med snaps 
och historien lever kvar i fiskelägets 
små pittoreska hus, i de slingrande 
gränderna och i den dramatiska 
naturen, där det gamla stenbrottet 
har efterlämnat ett vackert landskap 
såsom Opalsjön och Krystalsjön.

Semester i vinorten 
Rüdesheim
 – med vinprovning

Burghotel Rheingauner
Alldeles i mitten av den livliga och 
charmerande vinstaden Rüdesheim 
finner ni det gemytliga Burghotel 
Rheingauner, som ligger på den 
charmerande gatan Oberstrasse 
bland vackra gamla adelsgårdar. 
Middagarna äter ni på systerhotel-
let Zum Grünen Kranz, och här finns 
det mycket atmosfär eftersom hotel-
lets restaurang ligger i Rüdesheims 
äldsta byggnad. Från hotellet är det 
bara några få hundra meter till flo-
den Rhen, där man kan åka med i 
en av turbåtarna som lägger till vid 
sjökanten. Ni kan se fram emot den 
inkluderade vinprovningen – och vill 
ni köpa något med något hem, får ni 
rabatt i hotellets vinbutik. 

Ankomst:  
Söndagar t.o.m. 13/11 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

Pris per person i dubbelrum

2.449:-
Pris utan reskod 2.749:-

6 dagars semester på hotell i Tyskland

Minisemester 
på Bornholm

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Burghotel Rheingauner

Hotel Sandvig Havn

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Ankomst: Valfri i perioden 
21/8-19/10 2011.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.


