
Familjeparadis i Bohuslän
3 dagar i Grebbes tad

Tanum Strand ★★★★

Grebbestad tillsammans med Tanum Strand är en av de mest 
populära och familjevänliga semesterplatserna som vi har i 
Sverige. På hotellet finns vattenrutschbana, 25 meters bassäng, 
grottor, bubbelpool, barnpool och bastu. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 27/6 2014. 

 1.799:- 

1 barn 0-3 år gratis 
2 barn 4-12 år ½ priset 

Upplev Neumünster
3 dagar i Nordtyskland

Best Western Hotel Prisma ★★★

Hotellet ligger i utkanten av staden, mellan centrum och badsjön 
Einfelder See, nära bl.a. stadens stora park. Besök även Lübeck (62 
km) och Hamburg (68 km).

Ankomst: Tors- och fredagar t.o.m. 20/6 och 21/8-25/12 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

Outlet Neumünster
1 barn 0-5 år gratis 
2 barn 6-14 år ½ priset 

Alpidyll i Österrike
8 dagar i Schladming

★★★★

Källor med så rent vatten att 
du kan dricka direkt ur dem, 
blommande ängar, kor med 
bjällror och fri entré till linbanor 
och äventyrsbad: En som-
mar på 4-stjärniga Alpenhotel 
Erzherzog Johann representerar 
det bästa av Österrike i fråga 
om naturscenerier samt tradi-
tioner i skön kombination med 
exklusiva faciliteter på detta 
familjeägda hotell. 

Pris per person i dubbelrum

4.349:-

(t.o.m. september)

(maj-september)

Ankomst: Valfri i perioden 
1/6-21/9 2014. 

1.899:-
2.499:-

1 barn 0-1 år gratis.
2 barn 2-5 år 60 % rabatt.
2 barn 6-12 år ½ priset.
Max. 2 extrasängar totalt.

Kuravgift 2,50 EUR per person/dygn.

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
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Att åka på charter med 
”all inclusive” är 
lite som att vara på 

festival, bröllop, barnkalas, 
krogrunda och PRO-fest på 
en och samma gång. 

Ett plastband kring 
handleden är allt du behöver. 
Det är entrébiljetten till 
ett liv i lyx och fl ärd, om så 
bara för en vecka. Bara att 
hoppa i sarongen och glida 
ner till poolbaren där såväl 
ett glas mousserande som 
en hamburgertallrik ingår i 
buffén. Lika bra att ta med 
en glass och eventuellt en 
knallgul drink med rosaglitt-
rig sockerkant när man ändå 
håller på. 

En doft av matos ligger 
stadig över poolområdet där 
solkrämsvita barn ränner 
på keramikplattorna med 
hukade bikinimammor efter 

sig. Det äts lökringar med 
fl ottiga fi ngrar som lämnar 
avtryck i dyra pocketdeckare 
från fl ygplatsens bokshop. 

En semestervecka i turist-
paradiset på Lanzarote i bör-
jan av snålblåsiga, trötta och 
likbleka mars gav mig inte 
bara några extrakilon och en 
tendens till solbränna utan 
även lite tid för refl ektion. 

Tid är sällan gratis, utan 
en investering och som 
punkbandet Charta 77 en 
gång sjöng: ”Frihet är inte 
nåt man får. Frihet är nåt 
man tar ändå. Utan att 
fråga.”

När jag för en dag lämnade 
mitt resesällskap vid den 
badkarsvarma hotellpoolen 
med skrikande barn, disco-
musik och dansnummer av 
familjen Flintstone och istäl-
let smet iväg ner på stranden 
slog det mig hur oändligt 
många val vi egentligen har. 
Hur fria vi är bortom våra 
egna begränsningar. 

Sanden är varm under 
mina fötter och vindarna 
från Atlanten ljumma. Jag 
tänker på hur snabbt jag 
förfl yttades från regniga 
Sverige till en liten vulkanö 
utanför Alfrikas västkust.

Axlarna har sjunkit med 
vad som känns som en 
halvmeter och andetagen når 
djupt ner i magen. Synfältet 
har vidgats och med mitt 
nyfunna vidvinkelperspektiv 
får jag syn på en man som 

STARRKÄRR. Skratta 
& Sjung inleder en ny 
säsong.

Det sker söndagen 
den 30 mars och spel-
platsen är som vanligt 
Starrkärrs bygdegård.

– Vi fortsätter att hålla 
en hög nivå på pro-
grammet, säger Lennart 
Thorstensson.

När Lennart Thorstensson 
hälsar välkommen till en ny 
omgång av Skratta & Sjung 
gör han det tillsammans med 
oerhört duktiga och ruti-
nerade musiker vid sin sida. 
Vissångaren och skådespe-
laren Karl-Gunnar Malm 
intar äntligen bygdegården.

– Jag har försökt att få 
K-G hit vid ett fl ertal till-
fällen, men då har han varit 
uppbokad. Nu stämde det 
i planeringen vilket jag är 
mycket tacksam för. Det är 

en professionell vissånga-
re och tillika skådespelare 
som publiken kommer att få 
lyssna till, förklarar Lennart 
Thorstensson.

– Karl-Gunnar är humo-
ristisk, en stå upp-komiker 
som gör att vi kan leva upp 
till epitetet Skratta & Sjung.

Daga och Rolf Wallgren 
har återupptagit musiceran-
det efter pensioneringen. 
De spelade tidigare ihop i 
en dansorkester med Rolf på 
dragspel och Daga som duk-
tig vokalissa.

– Ibland hörs Daga och 
Rolf tillsammans med Jan 
Albertsson och Alf Ivars-
son. I den konstellationen 
kallar de sig Guddehjälmar-
na, berättar Lennart.

En och annan allsång är 
dessutom att vänta när vå-
ren ska hälsas välkommen i 
Starrkärrs bygdegård.

JONAS ANDERSSON

KRÖNIKA

Hela världen i ett 
armband av plast

johanna@alekuriren.se
JOHANNA ROOS

Lennart Thorstensson är programvärd för Skratta & Sjung som 
arrangeras i Starrkärrs bygdegård nu på söndag.

– Ny omgång av Skratta & Sjung
Sångstund i Starrkärrs bygdegård
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hukad och stödd på en käpp 
går med sakta steg längs 
vattenbrynet. Han är klädd 
i gråmönstrade kostymbyx-
or, ljusbruna läderskor och 
beige skjorta. Det vita håret 
sticker ut på var sida om en 

vit keps. Plötsligt stannar 
han, håller handen över 
ögonen som skydd för solen 
och vinkar med käppen mot 
en lika vithårig kvinna i 
blå baddräkt som kommer 
vadande i det grunda vattnet. 
De möts i en omfamning 
och en öm kyss på munnen 
innan de promenerar vidare 
med armarna om varandra.

Det är en sällsam syn och 
jag gläds åt att kunna bli 
berörd av något så trivialt, 
över att kunna fokusera och 
vara närvarande i stunden. 
Långt bort från alla krav och 
prestationer börjar jag ana 
konturerna av mig själv, den 
jag är bortom det jag gör. 

Jag tänker på hur många 
som stressar runt med tun-
nelseende utan att se någon-
ting och utan att refl ektera 
över vad det är värt och om 
det fi nns ett alternativ. Jag 
tänker på alla frivilliga val 
som med tiden lagts tillrätta 
som självklarheter, som 

något som måste vara. 
En charterresa till Lan-

zarote kan mycket väl vara 
en livräddare, ett avgörande 
som påminner om vilka pri-
oriteringar som är sanna och 
vilka som är konstruerade.

Vid hotellpoolen har 
familjen Flintstone avlösts 
av Bamse som kramar barn 
framför föräldrarnas mobil-
kameror.

Vid buffén väljer någon 
mellan hamburgare och 
ost- och skinktoast och i 
baren beställer en annan två 
Baileys innan lunch. 

Några barn rotar frene-
tiskt i frysboxen och trippar 
sedan nöjt iväg med varsin 
glasstrut. 

Man borde ha ”all inclu-
sive” hela livet, där allting 
man kan föreställa sig ingår. 

Tänk om det fanns en fri 
buffé av tid, kärlek, lycka, 
framgång, äventyr, njutning, 
trygghet, och insikt att välja 
och vraka ifrån och kombi-
nera precis som man ville.

Tänk att enbart få göra 
val i stunden, alltid dagsfärs-
ka, alltid sanna och aldrig 
utan en anledning. 

Tänk om det är precis så 
det är, att vi faktiskt redan 
har det där silverfärgade 
plastbandet kring handleden 
som ger oss entré till hela 
världen. 

Att det egentligen bara 
handlar om att våga ta för 
sig – utan att fråga.

Tänk att enbart 
få göra val i 
stunden, alltid 
dagsfärska, all-

tid sanna och aldrig utan 
en anledning.


