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Weekend i Karlskrona
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Carlscrona ★★★★

Örlogsstaden Karlskrona, en av kustens vackraste platser med 
över 30 öar och holmar i Blekinge skärgård – här ligger hotellet 
med gångavstånd till centrum.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 2012.
Endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

GLASRIKET – KOSTA: 
71 KM.

endast 499:- 

Upptäck Brandenburg
3 dagar i Tyskland

’Staden i floden’ – så beskrivs Brandenburg an der Havel. Den ligger 
också omgiven av floden Havel och med en mängd kanaler samt 
större och mindre sjöar. Här kan du bl.a. uppleva staden Potsdam 
(55 km), Berlin (87 km) och slottet Oranienburg (88 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2012 samt 2/1-30/5 2013. 

Upplev Güstrow
 3 dagar i Nordtyskland

★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 
söder om Rostock är en prakt-
full och spännande stad i det 
forna Östtyskland. Upplev även 
hansastaden Rostock (42 km) 
och Wismar (88 km). Hotellet 
ligger i utkanten av Güstrow, 
bredvid ett tropiskt bastu- och 
badland samt stadens natur- 
och upplevelsepark där man 
kan komma nära inpå vargarna 
och gå under vattnet genom 
tunneln. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2012 samt 3/1-5/6 2013. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

drycker

endast 1.299:-

endast 1.749:- 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Skepplanda Hålanda SPF 
hade sin årliga sillsexa i 
torsdags. Det var 140 perso-
ner som fyllde magarna med 
sill och potatis samt kaffe 
och bakelse. Alla verkade 
mätta och belåtna.
Efter underhållningen av 
Refräng & Co var gästerna 
upprymda. Refräng & Co 
bjöd på gamla goa låtar 
och bra historier. Det blev 
mycket glada och inspirera-
de besökare som gick hemåt, 
en del med lottvinster. De 
var nog extra nöjda.

Text: Olle Magnusson

ÄLVÄNGEN. Onsdagen den 
24 oktober är det äntligen 
dags för premiär av Rep-
slagarmuseets nya satsning 
– Öppen scen. Denna första 
gång kommer Öppen scen 
ske i samband med Musik-
caféet.

Innan ordinarie program 
presenteras artisterna i 
Öppen scen. 

Du som har en talang och 
vill visa den, har nu chansen. 
Scenen är din! Det kan vara 
allt ifrån sång, musik, trolleri, 
akrobatik, eldslukning, med 
mera. Ingen talang är för 
udda för att visas upp. Bara 
den är bra.

❐❐❐

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade i torsdags ett möte för 
nya medlemmar och andra 
intresserade. Ordföranden 
Kerstin Andersson informe-
rade om föreningen. Bib-
liotekarie Lennart Karlsson 
berättade om den enligt 
honom överskattade förfat-
taren August Strindberg. 

Redan som 14-åring 
kastade Lennart bort sin tid 
genom att läsa alla Strind-
bergs verk. Som konstnär 
däremot var Strindberg 
något av en nydanare och 
hans verk säljs för enorma 
summor på Bukowskis, 
mycket mer än Carl Lars-
sons och Anders Zorns 
tavlor.

Vid kaffet var diskus-
sionen livlig. Både SPF och 
Strindbergs namn surrade 
bland deltagarna. Lennart 
avtackades med litet att 
njuta av under höstens läs-
stunder.                       ❐❐❐

Det sägs att pensionärer 
aldrig har tid. För många 
stämmer det också. SPF Ale-
bygden har inlett hösten med 
en rivstart.

Det har varit konstresa till 
Borås i hällande regn. Eva 
Jönsson stod för en lyckad 
resa till Eskilsby söder om 
Landvetter. Här guidade 
Peter Korn oss i sin fantas-
tiska trädgård där grunden är 
grus och ingen jord. På Sam-
mels gård kunde vi handla 
lokalodlat. Höjdpunkten var 
nog besöket hos de munkar, 
som bygger upp buddistiskt 
centrum på en gård i skogen. 
Den buddistiska föreningen 
har cirka 700 medlemmar.

Claes-Hugo Larsson 
arrangerade en vinresa till 
Franken i sydöstra Tyskland. 
43 medlemmar följde med 
på en lyckad tur. Att vi drab-

bades av två trafikinfarkter 
kunde ju inte arrangören 
hjälpa.

Bland fredagsvandring-
arna kan nog den i Baggabo, 
Kvarnabo, räknas som en av 
de bästa. Mats Gustavsson 
som har en gård här guidade 
oss i en sagoskog med under-
bara utsikter över Anten och 
Långared. När vi kom till-
baka bjöd Irene och Mats på 
nybakat bröd. De hade varit 
uppe klockan sju och tänt 
i den egenhändigt murade 
ugnen.

Ett hjärtligt tack till värd-
folket som också bjöd in oss 
till en bakdag vid lämpligt 
tillfälle.

Oktoberträffen arrangeras 
i Nödinge församlingshem, 
där Gösta Mårdborg visar 
sitt fantastiska bildspel.

Lennart Mattsson

I samband med Repsla-
garmuseets utställning 
”Flickan Från Västra Gatan” 
anordnas en workshop i fritt 
broderi torsdagen den 18 
oktober. Du som vill lära 
dig något nytt och lustfyllt, 
prova på att brodera fritt.

Eva Wennroth lär ut och 
inspirerar. Hon har med 
sig massor med spännande 
material som vackra garner, 
pärlor paljetter, spännande 
tyger med mera. 

❐❐❐

Sillsexa med 
Refräng & Co

Unge Jonny Maurtizen Unge Jonny Maurtizen 
visade sina färdigheter på visade sina färdigheter på 
Repslagarmuseet under Repslagarmuseet under 
Aroseniusdagen 2011.Aroseniusdagen 2011.

Öppen scen på 
Repslagarmuseet

Workshop i
fritt broderi

SPF-möte för 
nya medlemmar

Aktiv sensommar med SPF Alebygden

Torsdagen den 18 oktober Torsdagen den 18 oktober 
arrangeras workshop i fritt arrangeras workshop i fritt 
broderi på Repslagarmuseet i broderi på Repslagarmuseet i 
Älvängen.Älvängen.


