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

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagars weekend på 4-stjärnigt hotell i Aabenraa, 
Sönderjylland

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

BW Hotel Europa ★★★★

Mitt i Aabenraa i Sönderjylland 
väntar en härlig dansk upplevelse 
med skotska undertoner: På det 4-
stjärniga Hotel Europa bjuder den 
dansk-skotska familjen Martin på 
en sommar med äkta dansk gäst-
frihet samtidigt som ni får njuta av 
expertisen på hotellets originella 
pub “Fox and Hounds”, där man 
kan smaka på några av de över 90 
sorterna av öl och whisky som puben 
har att bjuda på. Samtidigt har ni en 
utmärkt utgångspunkt för att upp-
leva pittoreska Aabenraa med sina 
kullerstensbelagda gator och strök. 
Hotellet ligger precis mellan gåga-
tan och den livliga hamnen som har 
blivit präglad av Aabenraas maritima 
storhetstid på 1800-talet. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/12 samt 
valfri 14-21/10 och 28/10-4/11 2011.

Förtrollande 
Schwerin

NH Schwerin ★★★★

Schwerin ligger vackert omgi-
vet av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska områden. 
Här får man nästan allt serverat på 
ett silverfat: Kultur, natur, shopping 
och äventyr – det är bara att välja. Ni 
kan bl.a. börja med den inkluderade 
entrébiljetten till renässansslottet som 
Schwerin är känt för: Schloss Schwerin 
(5 km), som speglar sig i sjön från sin 
ö i Schweriner See. Eller hoppa på en 
båt från Alter Garden, parken framför 
slottet, härifrån upplever man stadens 
samspel med naturen från en annor-
lunda vinkel. 

Ankomst: 
Valfri frem til 20/12 2011. 

 

Pris per person i dubbelrum 

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Nordtyskland

Weekend i Danmark

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i föräldrars säng.

Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 
i föräldrars rum.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i föräldrars säng.

SURTE. I lördags var 
det vernissage på Glas-
bruksmuseet.

Konstnärer från 
Surte – förr och nu, 
heter den utställning 
som visas till och med 
den 1 oktober.

– Otroligt många 
vackra alster att titta 
på, förklarar Lisbeth 
Börjesson i Kulturför-
eningen Bruksongar.

Under våren har medlem-
marna i Bruksongar deltagit 
i diverse olika studiecirklar. 
En av dem hade inriktning 
på konst.

– Det var i samband med 
en cirkel som tanken väcktes 
om att ordna en utställning 
på museet. Vi lyckades få 
ihop en hel del material från 
konstnärer som inte längre 
finns i livet. Samtidigt hade 
vi en ambition att visa upp 
några av ortens idag aktiva 
konstnärer. Det lyckades vi 
med, berättar Lisbeth Bör-
jesson.

En handfull produktiva 
surtekonstnärer gestaltar 
således nutidens konst. Av 
tidigare verksamma konst-
närer, ett drygt tiotal till 
antalet, finns ett axplock av 
verk att beskåda, bland annat 
tavlor och skulpturer.

– Vi har också skrivit en 
liten historik om respektive 
konstnär. Långt ifrån alla 
hade möjligheten att göra 
sitt konstnärskap till yrke, 
utan flertalet hade det som 
en hobby vid sidan av arbetet 
på Glasbruket, säger Lisbeth 
Börjesson.

Utställningen finns att 
beskåda alla dagar i septem-
ber, förutom måndagar då 
museet håller stängt.

Ny och gammal konst på Glasbruksmuseet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Josef och Maria Barsi omger konstnären Maj-Lis Schäfer i samband med lördagens vernissa-
ge på Glasbruksmuseet.

I lördags var det vernissage för utställningen Konstnärer 
från Surte – förr och nu. Här är det Alf Helgesson som tar 
sig en titt på konstverken.

REPSLAGARDAGEN
Lördag 17 september kl 11.00 - 15.00

Kaffe & repslagar-
bakelse 30:-

Korv- & glass-
försäljning

NÄRPRODUCERAD MAT

Program:

11.00 Högtidlig invigning med kanonsalut
11.05 Alla hantverkare på plats
13.00 Repslagning på maskin från 1920-talet
14.30 Visning av Tjärverket
15.00 Dagen avslutas

SISTA CHANSEN
Jubileumsutställningen
Surte Fotklubb-50 år

REPSLAGNING PÅ GAMMALT SÄTT

 POÄNGPROMENAD 
HANTVERKSLOTTERI

NYTT FÖR I ÅR
- Knopstationen -

- Magneten -
- Labyrinten -

- SPINN DITT EGET GARN
- GÖR DITT EGET REP

- ALDRIG MER EN 
KÄRRINGKNUT

RUNDTUR 
MED HÄST 

& VAGN

Ca 50 hantverkare: visning och försäljning av hantverksalster, bl.a. rep, garn, 
repprodukter, knivmakare, träslöjdare, porslinsmålning, lampor, sjömansarbeten, läderarbeten, 
smycken, keramiker, böcker, kort, lappteknik, ponchos, stickat, remfabriken, honung, bröd, ost, 
hemvävda mattor, linprodukter m.fl.

       Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

FRI ENTRÉ

Det finns många bra anled-
ningar till att börja dansa, det 
är ett roligt sätt att motio-
nera, man tränar koordina-
tion och balans, man träffar 
trevliga vänner, mycket skratt 
och glädje.  

Till Antens Gammaldan-
sare, som har sin danslokal i 
Sågen i Anten vid Museijärn-
vägen, kommer en hel del 
alebor. Höstens danser har 
börjat.

På nybörjarkursen får man 
bland annat lära sig schottis, 
vals, polka, snoa och hambo 
av dansledare med många års 
erfarenhet. På kursen finns 
det dansare som har dansat 
mer eller mindre tidigare och 
det gör att det är mycket lätt-
tare för en nybörjare att lära 
sig. Det finns även dansare 
som har dansat för längese-
dan och som behöver fräscha 
upp dansminnet.

Den som kan grunderna 
i gammaldans kan gå på 
motionsdans och få dansa 
förutom grunddanserna 
olika varianter, till exempel 
Tölösteppen, Beerpolka och 
Salty Dog Rag. Där finns 
också erfarna ledare, som 
visar och lär ut nya danser. På 
motionsdansen får man dansa 
till levande musik.

❐❐❐

Gammaldans 
i Anten
– Bra för både 
knopp och kropp

– Surtekonstnnärer ärer 
ställer ut


