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Lillsemester2 nätter

fr685:-
/person

G Ö T E B O R G –  F R E D E R I K S H AV N •  VA R B E R G –  G R E N A A

Upplev Skagens magiska ljus i konst och natur. 

Efter museibesöket väntar shopping, mysiga restauranger och 

härliga höstpromenader till Grenen. På stenaline.se/njutomlands 

hittar du fl er tips på boenden och upplevelser!

Lillsemester Color Hotel Skagen���� 2 nätter fr 685:-/pers

Populärt, modernt hotell i fi n natur vid infarten till Skagen.

Priset gäller: båtresa t/r med 1 bil fr 1290:- och boende 2 nätter 

i 1 lägenhet fr 1448:-. Totalpris 4 pers 2738:-.

Höstmys 
i Skagen!

Boka och läs mer på stenaline.se eller ring 
031-704 00 00. Bokn avg vid pers service. 
Du kan också kontakta din resebyrå. 
Boende i samarbete med Sembo.

18/9: Premiär för unik 

utställning om Marie Krøyer 

på Skagens Museum.

Förra måndagen var det 
åter dags för en nybörjar-
kurs i Sågen i Anten. Det 
är föreningen Antens Gam-
maldansare som anordnar 
kurs och i år får den som 
aldrig eller inte på många år 
dansat gammaldans en gra-
tiskurs på åtta tillfällen.

Det var många som pas-
sade på att prova på gam-
maldans. I föreningen finns 
flera duktiga och erfar-
na dansledare, nybörjarkur-
sen leds av Margaretha och 
Anders Krüger som in-
ledde sin tolfte säsong som 
dansledare.

Första gången fick delta-
garna lära sig svingen, snoa 
och schottis. Dansledar-
na visade, instruerade och 
sedan var det dags för delta-

garna att få dansa till rolig, 
taktfast och något långsam-
mare musik och i slutet av 
kvällen gick det riktigt bra.

Med på dansen fanns 
farfar Alf, sonen Stefan och 
sonsonen Patrik, tre gene-
rationer, gammaldans passar 
alla. Alf och Stefan har 
dansat gammaldans tidigare 
och Robert tillhör en grupp 
buggare som ville prova på 
gammaldans.

– Det var fräckt med 
gammaldans, sa Robert och 
skrattade hjärtligt när kväl-
len var slut. Buggkompi-
sen Anna tyckte att det var 
en jätterolig kurs och hon 
kommer tillbaka för att lära 
sig mer. 

Alla blev ordenligt varma 
ty gammaldans är bra och 

rolig motion för både kropp 
och knopp. Kvällen avsluta-
des med två bugglåtar och 
golvet fylldes snabbt med 

dansare.
– Vi ser redan fram emot 

nästa måndag, sa någon och 
många instämde.          ❐❐❐

Rekordmånga nybörjare i Anten

Margaretha och Anders Krüger ledde nybörjarkuren i Anten.
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VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

På höstens första månads-
träff i SPF Skepplanda-Hå-
landas regi underhöll Janne 
Stenberg, som berättade 
och visade bilder på ett fler-
tal svenska fåglar. Janne för-
klarade hur fantastiska dessa 
fåglar är.

Efter kaffe och smörgås 
informerades medlemmar-
na om kommande aktivite-
ter. Nästa månadsträff blir 
måndagen den 27 september 
då det stundar sillsexa och 
musikalisk underhållning av 
Refräng & Co.             ❐❐❐

Fågelkvitter på SPF:s månadsträff

Refräng & Co underhåller på nästa månadsträff.Refräng & Co underhåller på nästa månadsträff. A
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Ett trettiotal fredagsvand-
rare från SPF Alebygden har 
besökt Marstrand. Tidigare 
har vi här drabbats av regn 
och blåst men nu var vädret 
strålande. Vi gick långa 
rundan runt ön, cirka 6 ki-
lometer. Matsäcken intogs 
längst ut med en strålande 
utsikt mot Pater Noster.

Den 5 september åker vi 
till Eskilsby, Landvetter och 
besöker Peter Korns träd-
gård. Septemberträffen i 
Starrkärr är tidigarelagd till 
den 6 september.

Lennart Mattsson

SPF-are 
invaderade 
Marstrand
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Choklad-, Vin-, Champagneprovning
i Lyx, Njuta & Romantikens tecken

• logi • frukost • Spabehandling
• temaspecifi k aktivitet • entré spa

 • middag • lunch • musikunderhållning 

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Temahelger med SPA

fr. 1 450:-/pp

ÄLVÄNGEN. Äntligen!
Gunnar Larson på Allans 

i Älvängen prickade in alla 
rätt när V75 avgjordes på 
Jägersro i lördags.

Totalvinsten blev 1 320 
900 kronor som 85 andels-
spelare får glädje av.
Telefonen gick varm hos Gunnar 
Larson på söndagen. Många ringde 
för att gratulera och en hel del spe-
lare ville förhöra sig om hur och när 
vinstpengarna fördelas.

– Naturligtvis jätteroligt. Det var 
några år sedan senast som jag lyck-
ades kamma hem en miljonvinst på 
V75. Den gången var det 1,2 miljo-
ner kronor fördelat på 18 andelar, 
berättar Gunnar.

I lördags var det 150-kronorsan-

delarna som resulterade. När Joker 
Stursk satte nosen först i den sjunde 
och avslutande avdelningen stod det 
klart att systemet gått in.

– Varje andel får 15 540 kronor 
tillbaka, berättar Gunnar.

Hur tänker du inför ett andels-
spel?

– Jag försöker alltid att gardera 
upp de absolut största favoriterna. 
Sedan gäller det att hitta hästar och 
kuskar som har bra form, det är ett 
vinnande koncept.

Är det någon särskild kusk 
som du skickar en tacksamhe-
tens tanke till efter lördagens 
tävlingar?

– Johnny Takter som skrällde i 
den första avdelningen. Personligen 
tycker jag han är outstanding på att 
köra häst.   JONAS ANDERSSON

Miljonvinst till Allans
– Prickade in sju rätt på V75

Johnny Takter skrällde med 
Amour Rapide i den första V75-
avdelningen på Jägersro i lör-
dags. Det var början på en lyckad 
omgång för andelsspelarna på 

Allans i 
Älvängen, 
som nu kan 
kvittera ut 15 
540 kronor 
vardera.

höra?Svårt att
Ring Hörsellinjen 

0771-888000.
www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund


