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Europa Hotel Schwerin 

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland
Europa Hotel Schwerin 
★★★★  
Schwerin ligger vackert om-
givet av både skog och sjö i 
Nordtyskland – dessutom kul-
tur, natur och shopping. Hotellet 
ligger 8 km från centrum, och 
härifrån kan ni besöka renäs-
sansslottet med murar, otaliga 
torn och en över 1000 år gamm-
al historia. Det går en bro från 
slottsön till den gamla stadsdelen 
Schelfstadt med krokiga gator, 
korsvirkeshus, livliga torgplat-
ser, butiksgator och shopping-
centret Schlossparkcenter med 
sina 120 butiker. Besök hansa-
staden Wismar eller Schloss 
Ludwigslust!

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 
15/12 2013.

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Sköna Skövde
3 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Majoren ★★★

Hotellet är en socitetsvilla som ligger centralt nära Kulturhuset, 
Resecentrum, shopping, kultur, restauranger och nöjen. 

Ankomst: Fredagar och lördagar t.o.m. 14/12 samt valfri i höst-
lovet 11-20/10 2013.  
.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Hotel Majoren

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Danska Sydfyn

★★★★  
Fyn är full av äventyrliga upplevelser hela året runt. Ni bor i cen-
trum av Svendborg och härifrån är det t.ex. inte långt till de dan-
ska, kända slotten Valdemar Slott (7 km) och Egeskov Slott (21 
km) samt H.C. Andersens Odense (44 km).

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 9/10 
och 21/10-27/11 2013.

3 dagar i Svendborg

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu
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Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Sommaren går mot sitt slut och 
hösten är i antågande. Då behövs det 
något positivt att se fram emot. På 
Repslagarmuseets startar återigen det 
populära handarbetscaféet. Nytt för i år 
att vi även öppnar ett knopcafé. Många 
av våra besökare har efterlyst knop-
kurser och detta är en form av öppen 

knopkurs.
Till handarbetscaféet är gamla som 

nya besökare välkomna. Vi stickar, bro-
derar, virkar, eller reparerar och ändrar 
om. Många duktiga kvinnor är med, 
därför kan du alltid få hjälp och råd. Vi 
provar olika sätt att skapa spännande 
saker i nya tekniker, men naturligtvis 

tar vi även vara på gamla tekniker. 
Till träffarna tar man med sig sitt 
eget handarbete. Ingen föranmä-
lan behövs. 

Knopcaféet har ungefär samma 
koncept som handarbetscaféet. 
Här får du lära dig om knopar och 
sjömansarbeten, lära dig att knyta 
din sko med en knut som inte går 
upp, lära dig att förtöja båten på 
rätt sätt, binda fast något så det 
håller men också så det går att få 
upp knopen. Du får lära dig göra 

fina nyckelringar, underlägg och många 
andra vackra sjömansarbeten. Kunnig 
personal finns för att hjälpa dig, men 
du som har egen kunskap bidrar med 
den och för den vidare. Garn, snören 
och rep finns att köpa på museet. Har 
du något eget påbörjat arbete eller 
hantverk tar du med dig det.

Vi fyller timmarna med kreativ 
samvaro, gemenskap, diskussioner och 
idéväxlingar samt kunskapsutbyte.

Caféet med fikastunden är en träff-
punkt för daglediga och du är välkom-
men även om du bara vill umgås.

Höstens träffar, både för knopcaféet 
och handarbetscaféet, startar torsdagen 
den 22 augusti på Repslagarmuseet 
och pågår varannan torsdag terminen 
ut. Ingen avgift förutom för fika och 
material.

 ❐❐❐

Nu på torsdag startar höstens handarbetscafé upp på Repslagarmuseet i 
Älvängen. Parallellt öppnas också ett knopcafé. Ingen föranmälan krävs.

Handarbets- och knopcafé på Repslagarmuseet

SKEPPLANDA. En vind av nostalgi 
blåser genom Skepplanda. Fredagen 
den 20 september gästas nämli-
gen bygdegården av det numera 
rikskända The Cadillac Band. 
Tillsammans med Sveriges gamla 
rockrävar från förr, såsom Little 
Gerhard, Gert Lengstrand, Claes-
Göran Hedeström och Janne 
Lucas Persson, bjuds det på musik 
i toner utav Elvis, Carl Perkins, 
Johnny Cash med flera. Även yngre 
artister som Alicia Helgesson, Ida 
Kjellberg och Edward C Johans-
son framför sina tolkningar av den 
gamla 50-talsmusiken. Ett band med 
många strängar på sin lyra.
Utöver våra svenska musikikoner 
har The Cadillac Band turnerat med 
många av Elvis gamla originalmusi-
ker. I år har de redan hunnit gästas 
av världsgitarristen, tillika Elvis 
högra hand under manga år, James 
Burton. Tillsammans med Elvis 
pianist, Glenn D Hardin, kommer 
de tillbaka i höst för att medverka 
på ett antal spelningar runtom i 
Sverige. Tidigare har även Elvis 
originaltrummis DJ Fontana spelat 
med bandet.

Från Memphis till Skepplanda
Kopplingen till USA är alltså spe-

ciell och högst aktuell. Till Skepp-
landa kommer nämligen bandet med 

ny energi och inspiration, precis 
hemkomna efter en fyra veckors 
lång resa genom sju stater. Resan 
har blivit en tradition sedan 2009, 
då The Cadillac Band blev invalda 
i International Rockabilly Hall of 
Fame i Jackson, Tennessee. Speciellt 
är att de samtidigt tagit med sig 60 
entusiaster på sin rätt unika roadtrip.
– Vi reser över med svenskar som 
vill uppleva den gamla amerikanska 
rock n’ rollkulturen, samtidigt som 
vi spelar några shower där borta. Det 
är nog få band som erbjuder detta till 
sin publik, säger Ulf Nilsson, trum-
mis och grundare till Cadillac Band.
Årets resa innefattade även en spel-
ning mitt i Elvis hemstad: Memphis. 
På samma scen som soullegenden 
Al Greens gospelkör och John 
Fogerty-gitarristen Billy Burnette, 
bjöd bandet de amerikanska gästerna 
på sin nostalgishow. I publiken fanns 
kända ansikten såsom Lisa-Marie 
Presley och ovan nämnda James 
Burton. Nu är det alltså Skepplandas 
tur.

– Lika självklart som det är häf-
tigt att spela i Memphis inför dessa 
människor, lika självklart är det för 
oss att spela på de gamla fina bygde-
gårdarna i Sverige. Det är nog där vi 
trivs som bäst, säger Ulf Nilsson.

❐❐❐

 – Gamla rockrävar intar bygdegården

The Cadillac Band till Skepplanda
Rockrävarna i The Cadillac Band kommer till Skepplanda bygdegård fredagen 
den 20 september.

Känn ingen sorg
Söndag 1 september kl 18
Tisdag 3 september kl 19

Entré 80 kr

Smurfarna 2
Lördag 7 september kl 15
Söndag 8 september kl 15

Hur många kramar finns det i världen
Söndag 8 september kl 18

Onsdag 11 september kl 19

Monica Zetterlund
Söndag 15 september kl 18
Onsdag 18 september kl 19

Entré 80 kr

Flygplan
Söndag 29 september kl 15

Nu finns biljetter till:
Irländsk Folkmusik 

med Din Aengus Live
20 september kl 19, Medborgarhuset

Filiokus Fredriks Trollericirkus
21 september kl 14, Medborgarhuset

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


