
Inbjudan till Öland – Orkidéresa i Linnés fotspår 22-23 maj 2007  
Avresa:  tisdagen 22 maj 2007 kl. 07:30 från Auktionskammaren, Clemenstorget 

Hemkomst:  onsdagen 23 maj 2007 ca kl. 20:00 till Lund 

Anmälan:  Utsänd blankett till Arne Lindström senast 1 mars 2007  

Buss: Helturistbuss från Hyllinge Buss 

Boende: Stiftsgården, Kastlösa /tel. 0485-42175/ 

Kostnad: 1400:- per person. Tillägg för enkelrum 110:-  Avgiften sättes in på pg 43 47 71-2/Smålands 

Gille/ senast  1 maj 2007. 

Programmets huvudpunkter: 

Dag 1: Efter en resa genom fagra Skåne tar vi kaffepaus i Blekinges Galtsjön. Smålands röda stugor 

följer oss till Ölandsbron, där lunchen väntar oss i Färjestaden. Därav stärkta tar vi norrut till Vida 

konsthall i Halltorp, som exponerar ”Konstmajrundan på Öland” med bl. a Vallien och Trotzig. 

Vid Ismantorps fornborg /300-t./ tar oss Anna-Lisa Hallgren ut på blomsterängarna. Då har vi vänt 

söderut och vid Rälla kört över till östra vägen med passage av Himmelsberga by. Färden går söderut 

förbi Lerkaka väderkvarnar. Innan Stenåsa korsar vi Alvaret med dess blomster och tar västra vägen 

till Kastlösa Stiftsgård, där en öländsk festmiddag avslutar dagen kl. 19. 

Dag 2: Klockan 8 förtäres frukosten med näktergalssång. Kastlösa kyrka besöker vi med Bengt Hall-

gren som ciceron och därefter tar oss bussen söderut till Gettlinge gravfält  och skeppssättningen 

som pryds av orkidéer och Arontorpsrosen! I Ottenby beundrar vi Karl X Gustafs jaktmur och stude-

rar fågellivet. Norrut genom Världsnaturarvsområden passerar vi Kastlösa lagom till lunchen på 

stiftsgården. Strax norr om Vickleby ligger Eriksöre, ett omtyckt strövområde på Alvarets orkidé-

ängar. 

Vi lämnar Öland vid 15-tiden, tar en paj-paus vid Galtsjön, och är åter i Lund c:a kl.20. 

 

Välkomna till vårens resa önskar Resekommittén: Bengt Hallgren 046-148035, Ingrid Holmberg 046-

142807, Arne Lindström 046-2114511 

P.S. Vår bussvärdinna Birgitta Ander bjuder på kaffe och andra goda drycker då vi behöver extra 

paus. /D.S. 

 


