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Tyrolen  
8 dagar i Österrike
Hotel Gasthof Schroll ★★★ 
Det traditionsrika, familjeägda 
hotellet ligger i Kirchbichl, idyl-
liskt vid sjökanten av Donaus 
biflod Kessel vid foten av de 
majestätiska Kaisergebirge. 
Besök t.ex. Wildpark Aurach 
strax utanför Kitzbühel eller 
Moorstrandbad med lekplats 
och bad. Få en upplevelse för 
livet i fantastiska Swarowski 
Kristallwelten – en imponerande 
värld i kristall. Upplev Tyrolens 
storslående bergstoppar, böl-
jande backar och blomstrande 
ängar! 

Pris per person i dubbelrum 

från 2.999:-
Pris utan reskod från 3.299:-

Pristillägg: 
1-7/7 & 12-25/8: 300:- | 8/7-11/8: 550:-

läsk & saft till middagen

barn kl. 8.00-19.30

2 barn 
0-12 år 
gratis 

Ankomst: Sön 10/6-16/9 2012. 
OBS: Kuravgift på 1,40 EUR per pers./dygn. 

   Hotel Gasthof Schroll

Upplev Lüneburger Heide
4 dagar i Bi spingen

Hotel Zur Grünen Eiche ★★★  
I utkanten av naturparken Lüneburger Heide ligger detta gemyt-
liga hotell. Promenera in till Bispingen (3 km) eller njut av ölen 
i hotellets Biergarten. Besök t.ex. nöjesparken Heidepark Soltau 
eller Serengeti Safaripark.

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 
29/8 2012. 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Härliga Bornholm 
4 dagar i Sandvig, Danmark

Hotel Pepita 
Ni bor centralt i en fin, gammalt korsvirkesbyggnad nära Sandvigs 
finaste badstrand och gårdsträdgården med en härlig uteservering 
på semesterön med landets flest antal soltimmar. Upplev dessu-
tom ruinerna av medeltidsborgen Hammershus!     Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
29/6 2012. 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Hotel Pepita

eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Alekuriren

VILL DU VISA 
VAD DU KAN?
 Då kan projektet Öppen Scen 

var något för dig? 

� � � � � � � � � �

Vi på Repslagarmuseet ställer upp med 
scenen, du/ni står för uppträdandet!

Låter detta intressant? 
Ta kontakt med oss redan idag!

maila till allan@repslagarbanan.se

ÄLVÄNGEN. Många barn 
hade bidragit med fina 
teckningar till den årliga 
teckningstävlingen på tema 
Ivar Arosenius. Som vanligt 
hade många fått inspiration 
av boken Kattresan. Många 
härliga katter och Lillan i 
olika skepnader lyste från 
museets väggar. Men det 
fanns också mycket annat 
som hade inspirerat barnen. 
Ivar Arosenius led ju av blö-
darsjuka och hans ständiga 
kamp mot sjukdomen och 
döden avspeglades också i 
bidragen.

De sista åren bodde Ivar i 
Älvängen och det karaktäris-
tiska landskapet med älven 
och Kattleberg avspeglas i 
många av hans målningar, 
så även i Elin Anderssons 

teckning.
Det vinnande bidra-

get stod dock Jonathan 
Grob, Surteskolan årskurs 
3A, för. Jonathan hade målat 
en härlig färgstark bild av 
Lillan på promenad.

Lotta Berglöw från 
Repslagarmuseet åkte ned 
till Surteskolan för att dela 
ut priset på plats.

Jonathan belönades med 
ett diplom innehållande en 
Ivar Arosenius reproduktion 
samt 1 000 kronor till sin 
klass. I vår åker hela klassen 
till Strömma Naturbruks-
gymnasium. Där ska barnen 
övernatta på en bongård. 
Jonathans vinst möjliggör 
denna härliga vårutflykt. 
Själv kanske Jonathan får se 
sin bild som en affisch i ett 

Jonathan Grob vann teckningstävling
– Färgstark bild av Lillan på promenad

Linn Bergstedt, Jessie Lappalainen, Elin Andersson och Pet-
ronella Skoglund erhöll alla ett hedersomnämnande för sina 
insända bidrag.

Lotta Berglöw från Repslagarmuseet delar ut förstapriset 
i teckningstävlingen om Ivar Arosenius till Jonathan Grob, 
Surteskolan.

kommande Aroseniusar-
rangemang på museet.

Följande fick ett heders-
omnämnande för sina fina 
bidrag: Linn Bergstedt, 

Jessie Lappalainen, Elin 
Andersson, Petronella 
Skoglund alla från Ahlafors 
fria skola.

❐❐❐

STARRKÄRR. SPF:s tradi-
tionsenliga poängprome-
nad i Prästalund gynnades 
av vackert väder och mäng-
der av utslagna vitsippor. Att 
det var prostinnan Poppel-
man som i mitten på 1700-
talet lät plantera ekarna var 
det inte alla som visste. Inte 
heller att det var bok- och 
inte hasselblad som var av-
bildade.

Ingen hade alla rätt på 
Gösta Mårdborgs kluri-
ga frågor. En kvartett damer 
bestående av Sigrid Pet-
tersson, Inger Svensson, 
Anna-Lena Sager och Bir-

gitta Mattsson lyckades 
få elva rätt. Pappersbun-
ten vägde 280 gram. Äldste 
deltagare var Daniel Tor-
stensson med sina 90 år 
på nacken. Hans bana var 
något kortare, men frågor-
na var desamma. Vinsterna 
utgjordes av frukt och grönt 
och ingen gick lottlös där-
ifrån.

Nästa aktiviteter är må-
nadsträffen i Starrkärr den 9 
april och resa till Stenstorp 
den 23 maj. Den 24 maj är 
det friskvårdsdag på Furu-
lund.

Lennart Mattsson

SPF-promenad i blomsterskrud

I fagra Prästalund arrangerade SPF sin traditionsenliga po-
ängpromenad.                              Arkivbild: Jonas Andersson


