
igång redan klockan 18 fort-
sättningsvis, så att vi slipper 
stressa, förklarar Doris Hell-
man.

Stefan Jigfelt svarar för 
underhållningen den 24 fe-
bruari och en månad senare 
kommer Kubbarna till Surte 
kulturhus.
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SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

”Slå rep med Bernt”
Tors 12 och fre 13 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 30 kronor

www.repslagarbanan.se

Alla barn  
bjuds på 
saft och
 bulle!!

SURTE. Melodikrysset 
är en mångårig tradition 
i P4 på lördagsförmid-
dagar.

En liknande variant 
genomfördes i Surte 
kulturhus i tisdags kväll.

Kryssgeneral var Len-
nart Palm från Lerum.

Årets första arrangemang i 
Surte-Bohus Bok- och bib-
lioteksförenings regi lockade 
ett 70-tal besökare. Under-
hållningen var något helt 
annat än vad publiken vant 
sig vid.

– För första gången bjöd 
vi in till ett melodikryss. 
Initiativet uppskattades och 
det är inte otänkbart att vi 
återkommer med en repris 
i framtiden, säger ordföran-
den Doris Hellman.

Lennart Palm är ett be-
kant namn för alla trogna 
lyssnare till Melodikrysset. 
Lennart brukar med jämna 
mellanrum bistå program-
ledaren Anders Eldeman 
med specialkomponerade 
ledtrådar. 

Den här gången hade 
Lennart Palm satt ihop sitt 
eget kryss. Välkända svenska 
låtar dominerade reperto-
aren och de flesta såg ut att 
kunna lösa kryssplanen.

– Annars var det bara att 
ta hjälp av bordsgrannen, sä-
ger Doris.

Fyra chokladaskar lotta-
des ut bland dem som hade 
lämnat in den rätta lösning-
en. 

– Vi höll på i en och en 
halv timme, inkluderat den 
efterföljande fikastunden. 
Vi måste vara ute ur loka-
len senast klockan 21, sedan 
går larmet på. Av den anled-
ningen undersöker vi möj-
ligheten att försöka komma 

Lennart Palm från Lerum är känd i musikkretsar och för sina 
historiekunskaper om den svenska stormaktstiden.

– Lennart Palm 
underhöll

Melodikryssande i Surte

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Besökarna i Surte kulturhus såg ut att trivas.

Kryssplanen löstes med 
bravur av så gott som alla i 
lokalen.

ÅSBRÄCKA. Nu på lördag blir det rock and roll i Ås-
bräcka bygdegård med The Cadillac Band & Janne Lu-
cas Persson, Little Gerhard, Cales Göran Hederström, 
Erica Larsson, Medina Karatas med flera.

Det blir mycket 50-, 60- och 70-tals musik, såklart 
en del Elvis, Carl Perkins och Johnny Cash, men också 
de gamla idolernas hits så som Bonna Serra, Den siste 
mohikanen, Växeln hallå, Det börjar verka kärlek banne 
mig och så vidare.

Bygdegården kommer ha servering i pausen.
JONAS ANDERSSON

The Cadillac Band till Åsbräcka

Besök slottens land
4 dagar i Nordtyskland
Landhaus Bondzio ★★★  
I denna lantliga idyll ligger hotellet, 
nära Schwerin (17 km) på östsidan 
av den stora vackra Schwerinersjön 
och inte långt från sjön Cambser, 
där du kan bada på sommaren. 
Här har du möjlighet till några avs-
lappnande dagar, omgiven av natur 
och lugn och ro i slottens lands-
kap Mecklenburg-Vorpommern. 
Området bjuder på många utfly-
ktsmål och du kan t.ex. åka på en 
äventyrlig resa i det vackra landska-
pet och uppleva alla stämningsfulla 
gamla städer och praktslott, alla 
med en spännande historia. Besök 
Törnrosaslottet 
i Schwerin 
(17 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

Ankomst: Valfri i perioderna 
31/3-28/5 och 1/6-21/12 
2015. 

      Landhaus Bondzio

1 barn 0-5 år 
gratis. 
2 barn 6-14 år 
½ priset.999:-

1.699:-

3 dagar i Vänersborg
 

Strand Hotell  ★★★ 
Ditt hotell ligger mitt i Vänersborg vid Vänern norr om Trollhättan 
med en fantastisk utsikt över Sveriges största insjö och den gamla 
hamnkanalen. Staden kallas ofta för Lilla 
Paris efter poeten Birger Sjöbergs dikt. 

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/8 2015. 

Semester vid Vänern

Alsace för finsmakare 
6 dagar i Guebwiller, Frankrike

★★★

Mitt i den klassiska, franska 
idyllen Guebwiller ligger ditt 
hotell endast 500 meter från 
stadskärnan och med utsikt över 
vinmarkerna.         

Pris per person i dubbelrum

3.049:-

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

Ankomst: Söndagar i peri-
oden 5/4-25/10 2015. 
OBS: Turistskat EUR 1 per person/dygn. 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.  
Förbehåll för tryck- och prisfel samt utsålt.
     

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

  Teknisk arrangör:


