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Slott i Nordtyskland
Arcadia Hotel Schloss
Neustadt-Glewe  ★★★★

Romantik, historia och natur-
prakt på renässansslott från 
1717, som avlöste stadens 
gamla medeltida borg från 
1300-talet som adelns huvud-
residens. Imponerande stu-
katur som täcker en samlad 
takareal på 1600 m², salar, 
salonger samt totalt 32 vackert 
restaurerade kaminer. Slottet 
ligger vid floden Elde, en del 
av kanallandskapet Lewitz. 
Från slottsgården kan man gå 
till Alstadt med korsvirkeshus i 
krokiga små gator från medel-
tiden. Besök t.ex. Schwerin och 
hansastaden Wismar.

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
28/10 2013. 

Arcadia Hotel Schloss Neustadt-Glewe  

4 dagar i Neustadt-Glewe

Stugsemester i Dalarna
8 dagar i Sälen

I Sälen gränsar de roingivande fjällen med Västerdalsälven tills 
den flyter förbi Sälen by. Härifrån går vägen upp till den lilla 
byn Lindvallen där er stugby ligger. Det är här ni kommer att bo 
i en av de trevliga röda stugorna med vita fönster i ett härligt 
skogsområde precis vid foten av fjället. 

1.999:-
Pris utan reskod 2.299:-

OBS. Pris 

Ankomst: 
Fredagar 20/6-1/8 2013.
Deposition på 500 SEK ska beta-
las vid ankomst.

Solrika Zillertal i Tyrolen
8 dagar i Österrike

★★★ 

Zillertal har rykte om att vara 
väldigt solfyllt och Mayrhofen 
ligger som perfekt bas för van-
dringsturer i alperna. 

Pris per person i dubbelrum

2.899:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 29/6 samt 6/7-
17/8 och 24/8-24/10 2013.
Kuravgift 1,50 EUR per person/dygn.

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ALAFORS. Jubilarerna trängdes i 
Furulundsparken i tisdags.

Inte nog med att den vackra 
folkparken celebrerade 75 år, 
dessutom hyllades motionsdan-
sens egen general, Åke Johans-
son, som nyligen fyllde 80 år.

Därutöver pågår Ahlafors IF:s 
100-årsfi rande som bäst.

Närmare 200 personer kom till tisda-
gens stjärnkväll i Furulundsparken. 
Arrangören hade satsat lite extra denna 
afton och bjudit in populära Rose-
Maries från Ljungbyholm i Småland. 
Dansen kom igång aningen senare än 
vanligt och det berodde på att orkestern 
råkat ut för ett motorhaveri på sin resa 
till Alafors. Besökarna lät sig emellertid 
inte misströsta utan njöt av den sköna 
försommarkvällen.

Så småningom ljöd musiken och 
rotundan fylldes snabbt av tillresta dan-
sare, en del långväga gäster dessutom. 
Ganska snart gjordes en kort paus för 
att uppmärksamma Åke Johansson – 

Furulundsparkens eldsjäl och motions-
dansens samordnare.

– Vad vore en förening utan sådana 
här trotjänare som Åke Johansson? Vi 
utbringar ett fyrfaldigt leve för Åke, 
uppmanade AIF:s ordförande Claes 
Berglund som tagit plats på scenen. 

Hurraropen ekade och därefter fort-
satte dansen till tonerna av Rose-Maries 
orkester i flera timmar.

ÄLVÄNGEN. Torsdagens Tjejkväll i 
Missionskyrkan gästades av Birgitta 
Andersson, Alingsås. Hon är den som 
förmedlar filtar och tröjor från stickca-
féerna i Blå kyrkan och Missionskyrkan 
i Älvängen. Hon hade bjudits in för att 
vi skulle få veta mer om vart plaggen 
tar vägen; behöver vi verkligen sticka 
varma plagg till de nyfödda i Afrika?

Birgitta, som är sjuksköterska, har 
i många år arbetat som Pingstkyrkans 

missionär i Afrika, först i Tchad, sedan 
nordöstra Kongo-Kinshasa. Landet var 
förr lugnt och fridfullt, men på 90-talet 
bröt kriget ut och allt blev förändrat. 
Birgitta var där ytterligare en period 
fram till 2003, under tiden fick hon 
vara med om att norska och amerikan-
ska UD hjälpte dem ekonomiskt så att 
ett modernt sjukhus kunde byggas upp.

Under kriget har speciellt kvinnorna 
fått fara mycket illa. Birgitta berättade 

om alla de kvinnor som blir för-
skjutna från sina familjer för att 
de blivit våldtagna. De är ofta ska-
dade i underlivet. Kvinnor i alla 
åldrar blir utsatta. Vi fick se bilder 
från hem där kvinnor som blivit 
gravida kunde föda sina barn och 
bo en tid. Vi såg också bilder från 
sjukhuset, där kvinnorna kan bli 
hjälpta genom operationer.

Birgitta reser ungefär två 

gånger om året till Goma och tar då 
med så mycket stickade plagg och filtar 
hon kan. Där delar hon ut till kvinnor 
hon möter, som behöver hjälp. Tack-
samheten är stor! Det hon inte kan få 
med personligen, packar hon till baby-
paket, som distribueras via organisatio-
nen Hope in Action. Hon betonade att 
den här sortens hjälp måste de inhem-
ska dela ut, för att det ska komma till 
kvinnorna långt ute i byarna.

Vi var ett femtiotal tjejer som hade 
samlats. Först fick vi en god sallad, 
kaffe och kaka, sedan berättade Birgitta 
och visade bilder. Till slut fick vi hjäl-
pas åt att stuva in i hennes bil. Omkring 
hundra filtar och ännu fler set med 
tröjor och mössor kunde vi skicka med 
denna gång.

LE

Furulundsparken fi rade 75 år i förra veckan varför en riktig stjärnkväll hade ord-
nats. Parkens eldsjäl Åke Johansson fyllde nyligen 80 år och hyllades av publiken. 
Här ses han tillsammans med sångaren i Rose-Maries orkester, Berit Gustafsson.

Närmare 200 personer kom för att dansa till Rose-Maries orkester. Publikrekord för i år!

PÅ FURULUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Furulundsparken fi rade 75 år

Birgitta Andersson har i många år 
arbetat som Pingstkyrkans missionär i 
Afrika. I torsdags besökte hon Mis-
sionskyrkan i Älvängen.

Stickade plagg som ska komma 
nyfödda i Afrika till del.

Tjejkväll i Missionskyrkan

Lördag 29 juni Göteborg
TRÄDGÅRN/TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN 
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NÖJET KONSERT / LIFELINE ENTERTAINENT / KOTTE MANAGEMENT 

PRESENTERAR

BO KASPERS
ORKESTER

ELDKVARN


