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Pris per person i dubbelrum 

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:- 

Slottssemester 
i Mecklenburg
4 dagar i Wedendorf, Nordtyskland

★★★★  
Mellan de nordtyska kultur-
pärlorna Lübeck, Wismar och 
Schwerin ligger det eleganta 
Schloss Wedendorf fridfullt 
mitt i Mecklenburgs naturprakt. 
Slottet är 700 år och nyrenoverat 
från topp till tå och är idag ett 
idylliskt ställe för ett par roman-
tiska semesterdagar. Man bor i 
vackra rum på själva slottet 
och kan välja mellan att njuta 
av de historiska omgivningarna 
och slottsparken eller ta en tur 
till Hansastäderna Lübeck och 
Wismar.

Ankomst: Söndag till tisdag 
t.o.m. 22/10 samt valfri i peri-
oden 25/10-20/12 2013. 

T.o.m. 24/10 inkl. vistelsen även 1 x cocktail i baren25/10-22/12 inkl. vistelsen även 1 x punch vid kaminen

Julmarknad i Wismar: 

25/11-22/12 2013

Minisemester på Öland

Hotel Skansen ★★★★  
Tillbringa ett par dagar på idylliska Öland. Njut av livets goda på 
modernt spa- och wellnesscenter och på en riktigt bra restaurang. 
Här finns även Sveriges bästa whiskykrog med mer än 900 olika 
whiskysorter.

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/11 
2013 samt 2/1-28/4 2014. 

3 dagar i Färjes taden

Hotel Skansen

endast 2.349:- 

Pris per person i dubbelrum 

från1.449:-

 

Schleswig-Holstein
4 dagar i Tyskland

Hotel Waldblick Galerie Leiber´s ★★★  
Mellan Kiel och Lübeck ligger Plön See och här hittar man den lilla 
byn Dersau, där värdsparet Leiber står redo att välkomna er till det 
nyrenoverade hotellet. 
Ankomst: Valfri t.o.m. 17/12 2013 samt 15/1-30/4 2014. 

Hotel Waldblick

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
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TEATERN, ALE GYMNASIUM
MÅN 7 OKT KL 19

Carina Perenkranz & Inger Nilsson

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

Kontakta:

LaSSe Brukarstödcenter™
Vestagatan 2, 416 64 Göteborg

Tfn 031-84 18 50
www.lassekoop.se

Här fi nns kunskap och erfarenhet för 
dig med funktionsnedsättning

Vi hjälper dig med:

• Rättigheter • Överklaganden 
• Ansökningar • Stödsamtal

Gratis om du bor i Västra Götaland

ÄLVÄNGEN. Föreningen Lapphex-
orna från Göteborg visar konstnär-
ligt utformade lapptäcken, bruks-
föremål och gosedjur av återvunnet 
material. Vernissage sker nu på 
söndag. Samtidigt bjuds det lopp-
marknad på Repslagarmuseet. 

”Rester och spill – återbruk på 
Lapphexors vis” är namnet på den 
utställning som invigs på Repslagar-
museet nu på söndag. 

Lapphexornas vilja är att inspirera 
oss och väcka vårt intresse för att 
själva börja komponera något unik, 
personligt och lustfyllt i lappteknik. 
Lapphexorna har med framgång 
återupptagit ett gammalt hantverk 
och tänkande som idag på nytt har 
blivit aktuellt och inne, att sy och 
kvilta lapptäcken och återvinna tyg-
rester. Återvinning som förr var en 
ekonomisk nödvändighet är idag ett 
innovativt alternativ mot överkon-
sumtionen i samhället.

Föreningen utvecklar hela tiden 
lapptäckstekniken vidare mot nya 
mönster och form- och färgkom-

binationer, ett lustfyllt projekt som 
skänker stor skaparglädje. Materialet 
är inte bara nyköpta tyger och rester 
utan kan hittas på olika ställen, som 
till exempel ärvda textilier, lopp-
marknadsfynd och gåvor från folk 
som känner till verksamheten.

Föreningen har skänkt ett mycket 
vackert lapptäcke till Repslagmuse-
ets konstlotteri, ett gemensamt kom-
ponerat arbete med 25 rutor.

För de inspirerade finns det 
möjlighet att besöka Lapphexornas 
workshop söndagen den 20 oktober. 
Mer information om workshopen 
kommer snart. 

Samma dag som vernissagen av 
Rester och Spill äger rum arrangeras 
det också loppmarknad på museet. 
Ett 30-tal bord med allt mellan 
himmel och jord! Det går att fynda 
material till ett lapptäcke eller 
kanske ett färdigt lapptäcke. För den 
fikasugna är kaféet öppet.

Det är fri entré till båda dessa 
evenemang.

❐❐❐

Utställning och loppmarknad 
på Repslagarmuseet

På söndag ordnas vernissage för ”Rester och spill – återbruk på Lapphexors 
vis”. Samma dag arrangeras loppmarknad på Repslagarmuseet.

Onsdag 25 september kl 19

Söndag 29 september kl 15

Söndag 29 september kl 18
Onsdag 2 oktober kl 19

Entré 80 kr

Lördag 12 oktober kl 18

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


