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Slottsromantik
4 dagar i Neetzow, Nordtyskland
Schlosshotel Neetzow 
Turen genom Mecklenburg-
Vorpommerns landskap är ett 
möte med forntiden: De karak-
täristiska kastanjealléerna längs 
vägarna, imponerande hansas-
täder, gamla badorter och en 
mängd slott vittnar om ett 
område med en enorm historisk 
betydelse. I den lilla landsbyn 
Neetzow och gömd bakom en 
allé av gamla sällsynta träd lig-
ger ett romantisk slott med egen 
slottspark och slottssjö. Fasaden 
på slottet liknar en borg och har 
ett stort, karaktäristiskt torn. 
Besök halvön Usedom med 42 
km vita sandstränder och fiske-
lägen. 

Pris per person i dubbelrum

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:-

Lilienthal

Ankomst: Valfri t.o.m. 10/7 
och 16/7-29/10 2013. 
  
 

Schlosshotel Neetzow 

endast 2.299:-

Norges fantastiska fjordar
6 dagar i Bales trand

★★★  
Hotellet ligger naturskönt på en 
liten halvö, och alla rum har utsikt 
mot antingen Norges längsta 
fjord; Sognefjorden eller fjällen. 

från 3.299:-

Ankomst: Valfri 1-27/5 
och 4/9-26/10 2013. 
Juni:  1. 6. 11. 16. 21. 26. 
Juli:  1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 
Aug.:  5. 10. 15. 20. 25. 30. 

Pris per person i dubbelrum

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

★★★  
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger ert charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget med personlig 
prägel och gedigen historia. Ullared knappt en timme ifrån!

949:-

Badhus

Ankomst: Valfri 1/4-28/5 och 
30/8-18/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

LÖDÖSE. I lördags invigdes en 
ny utställning på Lödösehus.

Stickade barnfi ltar fi nns för 
beskådning till och med den 
12 maj.

Det är medlemmar ur 
Sticknätet som visar person-
ligt stickade barnfi ltar i egen 
formgivning.

Sticknätet i Västra Götaland har fun-
nits i tio år. Alla som bor i länet och 
som är intresserade av att sticka är 
välkomna att vara med.

– Nätverket är ett forum där vi 
ger och får idéer av varandra. Vi 
anordnar stickcaféer på olika ställen, 
bland annat på Lödösehus. Varje år 

får medlemmarna en utmaning, den 
här gången var det att sticka barn-

filtar. Det är för att alla ska 
få anstränga sig och formge 
något eget, säger Susanne 
Harrysson på Slöjd i Väst.

Hur stort är intresset för 
stickning?

– Stickningen är het just 
nu. Den här stickvågen skiljer 
sig emellertid från den som vi 
upplevde i början av 80-talet. 
Då skulle man sticka snabbt 
och enkelt. Nu är stickarna 
mycket mer kvalitetsmed-
vetna och man stickar gärna 
tillsammans på offentliga 
platser, säger Susanne Har-
rysson.

16 mjuka, lena filtar för 
nyfödda, värmande filtar till 
barnvagnen och filtar att leka 
med både ute och inne finns 
med i årets vandringsutställ-
ning.

– De är stickade i lättskött 
bomull eller i värmande ull-
garn. Ull värmer även när det 
blivit vått och en filt som är 
stickad i ullgarn behöver inte 
tvättas så ofta. Den blir ren av 
att vädras i friska luften.

Nu på söndag arrangeras 
en Varvs- och sjöfartshistorisk 
dag på Lödösehus. Temat är 
tändkulemotorer. Lars Zim-
merman kommer att hålla ett 
föredrag på detta ämne och 
Börje Eriksson ska berätta om 
Herkules och andra bogser-
båtar.

En utställning med stickade barnfi l-
tar visas just nu på Lödösehus.

Stickade barnfi ltar visas på Lödösehus

NOL. I lördags slog Ale Slöjdare upp 
dörrarna till sin nya föreningslokal 
på gågatan i Nol.

Premiäröppningen tilldrog sig ett 
stort intresse.

– Vi har sökt lokal länge och äntli-
gen har vi fått ett eget ställe, säger 
nyvalde ordföranden Lisbeth Karl-
berg.

Det är tack vare Eva Thorén som Ale Slöj-
dare nu förfogar över en föreningslokal i Nol.

– Jag har gått förbi huset flera gånger och 
sett att det varit tomt på bottenplan, berättar 
Eva.

Föreningen tog kontakt med fastighetsä-
garen Alebyggen och sedan gick allting väl-
digt fort.

– Vi fick ett väldigt bra bemötande av deras 
vd, Lars-Ove Hellman. Nu är vi på plats och 
det är vi väldigt glada för, säger Lisbeth Karl-
berg.

Julius Caesar

Entré 200 kr • Matbiljett 140 kr
Live från Metropolitan Opera i New York

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Premiäröppning hos Ale Slöjdare

Kerstin Abrahamsson passade på att 
göra lite nytta under lördagens premi-
äröppning.

Varje lördag under våren kommer Ale Slöjdare att ha öppet sin föreningslokal 
i Nol för försäljning av slöjd och hantverk.

och

inbjuder till

Vårkonsert
Söndag 21 april i

Smyrnakyrkan, Älvängen

Fri entré Fika

Melodier man minns

Lerum
 Vocalis

Konserten stöds av
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Varje lördag under våren kom det 
att vara öppet för försäljning av slöjd 
och hantverk.

– Vi kommer också att använda 
lokalen till möten, kurser och prova 
på-verksamhet, förklarar Lisbeth.

Till sommaren intar Ale Slöjdare 
i vanlig ordning magasinsbyggnaden 
på Kungsgården i Alvhem.

– Det är en tradition som vi håller 
fast vid, avslutar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON


