
Det blev publikrekord när SPF Alebygden arrangerade sin 
årliga mannekänguppvisning i Smyrnakyrkan, Älvängen. Ett 
160-tal modeintresserade pensionärer tog del av vårens 
mode från Manufakturen och Älvängens Skor. Mannekäng-
er var Britt-Marie Jirle och Tage Svensson, Monica Svensson 
och Arne Eriksson samt Anna-Lena och Axel Sager. Följan-
de sponsorer medverkade i samband med mannekängupp-
visningen: Ale Radio Tv, Apoteket i Älvängen, Bergendahls 
Blommor, Café Magnolia, Coop Extra, Colorama, Ica Super-
market, Manufakturen, Älvängens Skor.

Mannekänguppvisning 
slog publikrekord
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KOLLANDA. För femte 
året arrangerades Drag-
spelsstämma i Kollanda.

Ett 40-tal husvag-
nar och husbilar intog 
Skogsvallens gröna 
gräsmatta.

Under dagarna tre ljöd 
vackra toner från den 
natursköna idrottsplat-
sen.

På torsdag rullade de första 
gästerna in och dragspels-
stämman kunde ta sin bör-
jan. Den offi ciella invigning-
en lät dock vänta på sig till 
fredag eftermiddag då Ger-
hard Andersson i vanlig 
ordning höll ett kort tal till 
publiken och de närvarande 
spelmännen.

Som värd för stämman 
stod Bengt och Ingrid 
Tilly tillsammans med Gu-
nilla och Rune Hansson. 
Arrangemanget var först-
klassigt och en servering 
som erbjöd allt möjligt gott. 
Det grillades hamburgare, 
gräddades våffl or och såldes 
hembakat vilket uppskatta-

des av besökarna.
Mitt på gräsmattan hade 

arrangören rest ett stort par-
tytält där underhållningen 
ägde rum. Det var emellertid 
inte bara i tältet som musi-
ken ljöd. Spelmän strålade 
samman lite varstans, både 
inne i klubbstugan och utan-
för densamma.

– Vilken fantastisk spel-
glädje! Kollanda lever verk-
ligen upp med den här drag-
spelsstämman. Detta är en 
tradition vi vill slå vakt om, 
säger Ingrid Tilly.

JONAS ANDERSSON

Publiken njöt av den underhållning som bjöds.

Dragspelsstämman på Skogsvallen femårsjubilerade. 

Fullt drag i Kollanda

 Gunilla Hansson fanns 
 på plats. 

Stugsemester i Sälen
Sälfjällsbyn 
En semester i Dalarnas prakt-
fulla natur innehåller allt det 
som vi älskar med den svenska 
sommaren: De ljusa nätterna, 
de kristallklara sjöarna, bru-
sande älvar och blomstrande 
ängar. Området är rikt på bra 
fiskevatten i både sjö och älv 
och det kan hända att du får 
syn på en älg i skogsbrynet i det 
tidiga morgondiset. Samtidigt 
bjuder den lokala traditionen 
på själva symbolen av Sveriges 
kulturskatt: Dalahästen, som 
fortfarande kan besökas i Nils 
Olssons Hemslöjd i Nusnäs (107 
km), där de har blivit framställ-
da genom århundraden.

Ankomst: 
Torsdagar 14/6-2/8 2014. 
Deposition 500:- ska betalas vid 
ankomst. Slutstädning ingår inte, 
kan köpas till.

          Sälfjällsbyn 

8 dagar i Dalarna

Per stuga till max 5 personer

1.999:-
Pris utan reskod 2.299:-

OBS: Pris 

per stuga!

Hotel Majestic 
Mitt i idylliska Alsace är ert 
hotell placerat i centrum av 
Niederbronn-les-Bains. Besök 
Strasbourg med bl.a. Notre Dame 
och området Petite France.

Vinsemester i Alsace
6 dagar i Frankrike Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.949:-

l’Alexain

Använd reskoden och se fler 
ankomstmöjligheter på

 www.happydays.nu.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2014.
Turistskatt EUR 1 per person/dygn.

1.049:- 

1 barn 0-5 år gratis.

www.happydays.nu
eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Schleswig-Holstein
4 dagar i Dersau, Tyskland
Hotel Waldblick Galerie 

★★★  
Mellan Kiel och Lübeck ligger det 
natursköna landskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mer 
än 200 små och stora sjöar. Vid 
den största av dessa sjöar: Plön 
See hittar du den lilla staden 
Dersau, där värdsparet Leiber 
står redo att välkomna dig till 
det nyrenoverade hotellet, som 
ligger vackert och endast 500 
meter från den idylliskt belägna 
sjön. Härifrån är det perfekt att 
ge sig iväg på upptäcktsfärd i 
den sköna naturen. Besök även 
hansastaden Lübeck (62 km).

Ankomst: Valfri 1/5-30/9 2014. 

Pris per person i dubbelrum 

1.649:-

 
Hotel Waldblick

1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-14 år ½ priset.


