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Bilsemester med

www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Nordtyskland

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

Hotel Wittensee ★★★ 
Hotel Wittensee ligger i natursköna 
omgivningar endast ett stenkast 
från en av Nordtysklands vack-
raste sjöar Wittensee. Naturparken 
Hüttener Berge som utgör en stor 
del av områdets kuliss bidrar till 
att er semester kan fyllas av här-
ligt uppfriskande naturupplevelser. 
Med ett omfattande stigsystem 
både i lokalområdet samt ut till 
t.ex. kustpärlan Eckernförde (9 km) 
kan ni få stor glädje av cykel- och 
vandringskortet som är inkluderat 
i priset. Men hotellet ligger även 
bekvämligt centralt i förhållande 
till Schleswig-Holsteins andra spän-
nande attraktioner. Få t.ex. en ena-
stående syn över Rendsburg (16 km) 
med ”luftfärjan”, som svävar under 
den 42 m höga järnvägsbron över 
Kielkanalen.

Ankomst: Valfri t.o.m. 28/5 2011.

Romantisk weekend 
i Köpenhamn

Comfort Hotel Esplanaden
Lockar Danmark och dess huvud-
stad dig och du vill iväg kan du lika 
gärna göra det lätt för dig: Hotel 
Esplanaden ligger mitt i innerstaden 
- mellan Amalienborg och Kastellet 
- där Nyhavn, Den lille Havfrue och 
Marmorkyrkan hör till grannska-
pet. Hotellet är i ett av de vackra 
1800-talsbyggnaderna i Bredgade 
där man verkligen får chansen till att 
uppleva en historisk känsla av att bo 
i hjärtat av det gamla Köpenhamn. 
Här börjar dagen med en god fru-
kostbuffé, innan man beger sig ut 
där man varje dag vid ca 11.50 kan 
stöta på Det Kungliga Livgardet när 
de marscherar från Kongens Nytorv 
och in till vaktskiftet kl 12.00 på 
Amalienborg Slottsplats. 

Pris per person i dubbelrum

1.749:-

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

3 dagars semester på 3-stjärnigt centrumhotell i Danmark

Friska dagar i 
Wittensee

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

Comfort Hotel Esplanaden

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 17/6 samt valfri 
påsk 15-23/4, 19/-20/5 och pingst 
10-11/6 2011.
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Repslagarmuseet visar 
broderade naturbilder ur 
Bertil Lindqvists samlingar. 
Tavlorna är magnifika på 
många sätt, både till storlek 
och utförande. 1000-tals 
meter garn och 10 000-tals 
stygn har gått åt till dessa 
fantastiska fågelstudier. 

Det är sällan en män-
niska kan säga att han delar 
sitt liv i två delar – före och 
efter. Men det påstår Bertil 
Lindqvist från Trollhättan 
att han kan.

– Mitt liv i första fasen var 
insamlingsdelen.

Bertil menar att han 
studerade fåglar och natur 
sedan barnsben. Han sam-
lade kunskap och intryck. 
Hobbyn dokumenterades 
även med kamerans hjälp, 
men inte ens färgfoton 
kunde återge fåglarnas färg-
prakt och personlighet.

Efter 35 års fågelskådning 
ville Berti Lindqvist fästa 
och vidareföra sina iakttagel-
ser. Då började andra delen i 
hans liv. Han började teckna 
och göra egna mönster. För 
att föreviga bilderna var 
lösningen att brodera sina 
fågelvänner. Att broderi inte 

ansågs vara en hobby för en 
man, brydde han sig inte 
om. Bertil trivdes med att 
uttrycka sitt intresse på sitt 
eget sätt.

Efter närmare 40 års bro-
derande uppgår samlingen 
till över 200 större och minst

400 små sydda tavlor. I 

den största bilden som Bertil 
Lindqvist har broderat, finns 
158 fåglar och djur place-
rade i sina naturliga miljöer. 
Bilden växte fram med 
75 000 korsstygn och 10 000 
stickstygn.

Hela sin samling har Bertil 
donerat till Naturskyddsför-

eningen i Trollhättan. Av alla 
dessa bilder visas ett 60-tal 
större och ett 100-tal små på 
Replagarmuseet i Älvängen 
under mars månad.

Utställningen pågår 
27/2–27/3. Vernissage sker 
nästa söndag.

❐❐❐

Fågeltavlor visas på Repslagarmuseet
– Bertil Lindqvist ställer ut sin konst

Broderade fågeltavlor finns att beskåda på Repslagarmuseet i Älvängen under perioden 
27/2-27/3.

SURTE. Raquel Diaz, ur-
sprungligen från Valladoid i 
Spanien, men sedan i höstas 
bosatt i Surte visar just nu sin 
konstnärliga talang på ortens 
bibliotek. Under februa-
ri månad hänger ett knappt 
tiotal vackra verk till beskåd-
ning för allmänheten.

– Jag har målat sedan jag 
var ett litet barn. Jag har 
gått konstgymnasium i Spa-
nien och efter det studera-
de jag frikonst på universite-
tet där jag specialiserade mig 

på illustrationer och grafisk 
design, berättar Raquel.

Det går inte en dag utan 
att Raquel Diaz tecknar eller 
målar. Teknikerna varierar 
visserligen, men kärleken till 
konstnärskapet gör sig stän-
digt påmind.

– Jag är tacksam över att 
få göra den här utställning-
en på Surte bibliotek och 
jag hoppas att besökarna ska 
uppskatta min konst, avslutar 
Raquel Diaz.

JONAS ANDERSSON

Spansk konstnär ställer ut i SurteSpansk konstnär ställer ut i Surte

Raquel Diaz visar konst på Surte bibliotek under hela febru-
ari.


