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Sommar på Djursland
3 dagar i Danmark
 
Hotel Fuglsøcentret 
Hotellet ligger mitt i den danska 
nationalparken Mols Bjerge med 
vacker utsikt över området och 
bara 1 km från Fuglsø Strand och 
ett av de finaste naturområdena 
som Danmark har att erbjuda – 
särskilt om ni promenerar längs de 
märkta vandringstigar och skogs-
vägar. Förutom den storslående 
naturen bjuder Djursland även 
på sevärdheter och nöjen – t.ex. 
Djurs Sommerland, Ebeltoft med 
idylliska, krokiga gator mellan de 
låga korsvirkeshusen i den gamla 
stadsdelen, Ree Park – zoologisk 
trädgård med Land Rover-safari 
eller djurparken Kolind med bl.a. 
björn och varg. 

Pris per person i dubbelrum 

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

med badmintonbanor m.m.

 
Ankomst: Valfri 14/6-25/8 2012.  

Hotel Fuglsøcentret 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Designhotell i Vicenza
8 dagar i Creazzo, Italien

Hotel Vergilius ★★★★  
I lilla Creazzo utanför Vicenza, bor ni lyxigt och prestigefyllt på hotell 
med 1300 m2 spaavdelning, utomhuspool, service, gästfrihet och 
komfort; inrett och inspirerat av tradition, västerländskt, zen och 
har vacker konst. Upplev Vicenza, Verona och Venedig! 

Pris per person i dubbelrum 

2.299:-

Ankomst: Valfri 
t.o.m. 25/10 2012. 
OBS: Turistskatt på 1-5 EUR 
per person/dygn.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Potsdam
4 dagar i Tyskland

����

William Shakespeares “En midsommarnattsdröm” är som en direkt 
beskrivelse av Potsdams romantiska skönhet. Vid sjön Templiner, 
med en fantastisk utsikt, ligger ert hotell. Besök Sanssouci Park 
och Sanssouci Palatset, Potsdam eller tåget (800 m) till Berlin. 

Pris per person i dubbelrum 

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Ankomst: Fre t.o.m. 15/6 och 
31/8-14/12 samt valfri 20/6-
28/8 2012.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

eller ring  

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

Alekuriren

.

ÄLVÄNGEN. Repslagar-
museet har under hela året 
uppmärksammat att Hem-
slöjden i Sverige fyller 100 
år. Sommarutställningen 
”Då och Nu” fortsätter på 
samma tema.

Ale Slöjdare har inspire-
rats av ”Hemslöjden 100 år” 
och med utställningen ”Då 
och Nu” gör Ale Slöjdare en 
tillbakablick på äldre tiders 
slöjd. De har fått inspiration 
från gamla ting och tekniker, 
men gjort det till något nytt 
och modernt.

Med tanke på det stora 
intresset, som finns för hem-
inredning idag ligger utställ-
ningen rätt i tiden. Det är 
inne att blanda gammalt och 
nytt, samt nytillverkat gam-
malt. Många unga har börjat 
återupptäcka vilken kultur-
skatt vi har i gamla föremål, 
som den vackra handsmidda 
ljusstaken, den svarvade 
skålen, mormors lakan. Här 
i utställningen får vi njuta av 
utsökt hantverk i samklang 
med de gamla teknikerna.

Drygt ett tiotal hantver-
kare deltar med vackra unika 
konsthantverk i flera olika 
tekniker, såsom trä, textil, 
metall med mera. Denna 
utställning är i första hand 
ett sätt för Ale Slöjdare som 
hantverkare att visa sin stora 
hantverkskicklighet och 

konstnärlighet. Naturligtvis 
är de vackra hantverken till 
salu under vernissagedagen. 
Så passa på att köpa något 
unikt till ditt hem eller en 
ovanlig student- eller bröl-
lopspresent. Eller bara njut 
och låt dig bli inspirerad, 
kanske till eget skapande.

Ale Slöjdare är en ideell 
förening som bildades 1992. 
Föreningens medlemmar 
arbetar med hantverk i 
många olika tekniker och 
material. Medlemmarna 
kommer främst från Ale med 
omnejd. Föreningen anord-
nar varje år en sommarut-
ställning och en julmarknad 
på Magasinet på Alfhems 
Kungsgård i anslutning till 

golfklubben i Alvhem. Där 
säljer medlemmarna vackra 
och välgjorda hantverk i 
en härlig miljö i det gamla 
magasinet. 

Ale Slöjdare vill inspi-
rera medlemmarna och 
allmänhet till skapande och 
utveckling genom kurser, 
inspirationskvällar och 
resor. Föreningen har cirka 
40 medlemmar och önskar 
nya medlemmar varmt väl-
komna.

I utställningen deltar föl-
jande hantverkare: Kerstin 
Abrahamsson Tovning, 
Päivi Auvinen (vävning), 
Eva Carlsson (vävning), 
Mia Tortensson (tovat), 

Lena Hellmark (trä), 
Bernt Johansson (trä), 
Lisbeth Karlberg (lapp-
teknik), Annika Karlsson 
(smycken), Berit Lin-
degren (keramik), Anita 
Pettersson (textil) Martti 
Risku (smide), Eva Thoren 
(tovning), Barbro Särn-
sjö (textil) och Rune Dahl 
(klockor).

Vernissage sker nu på 
söndag. Invigningstalare blir 
Toobias Haavas eller Hil-
levi Gunnarson från Slöjd 
Väst. Utställningen pågår 
till och med 19 augusti.

❐❐❐

Ett trettiotal medlem-
mar i SPF Alebygden har 
besökt “museibyn” Sten-
storp. Ortens store son 
Gustaf Dalén har här 
hedrats med ett mycket 
trevligt museum i det gamla 

tingshuset. En duktig guide 
gav oss en bra bild av detta 
tekniska geni. I år är det 100 
år sedan han fick nobelpriset.

Som balans till detta tek-
niska museum finns Sveriges 
enda bonadsmuseum. Grun-

den till samlingen lades av 
entusiasten och samlaren 
Gunvor Johdet. Samman-
lagt har man cirka 500 bona-
der.

Avslutningsvis besökte vi 
Stenstorps skolmuseum där 

en engagerad guide fick oss 
att känna oss som barn på 
nytt. Deltagarna var mycket 
nöjda med dagen och tack-
ade Eva Jönsson som hade 
ordnat det fina programmet.

Lennart Mattsson

Solig och lärorik SPF-utflykt

Konsthantverk med Ale Slöjdare
– Sommarutställning på Repslagarmuseet

Ett tiotal hantverkare deltar 
med vackra konsthantverk 
till utställningen ”Då och 
Nu”. Repslagarmuseets sommarutställning pågår 10 juni – 19 au-

gusti.

SPF Alebygden avslutade sin resa med ett besök på Sten-
storps skolmuseum.

Stenstorps store son, Gustaf Dalén, har hedrats med ett 
museum i det gamla tingshuset.www.magnusuggla.nu     www.livenation.se     www.nojet.se

Fredag 24/8 Stenungsund
Stenungsbaden Concert Arena

Biljetter: Ticnet.se 077-170 70 70, via ATG- och Ticnetombud 
samt Stenungsunds Turistbyrå 0303-83327

SUPPORT: 


