
Smålands Gille i Lund 
Inbjudan till Glasbruksresa med hyttsill  27-28 maj 2008  

 

Avresa:  tisdagen 27 maj 2008 kl. 08:00 från Auktionskammaren, Clemenstorget, Lund 

Hemkomst:  onsdagen 28 maj 2008 ca kl. 20:00 till Lund 

Anmälan:  Bifogad blankett till Inge Blomqvist senast 1 april 2008, Heidenstams väg 12,  

             245 32 Staffanstorp 

Buss: Helturistbuss från Hyllinge Buss 

Värdinnor: Birgitta Ander och Ingrid Holmberg 

Boende: Björkängens hotell, Kosta /tel. 0478-500 00/ 

Kostnad: 1500:- per person. Tillägg för enkelrum 150:-  Avgiften sättes in på pg 43 47 71-2/Smålands 

Gille/ senast  1 maj 2008. 

Programmets huvudpunkter: 

Dag 1: Bussfärden går från Lund till Galtsjön i Blekinge där vi dricker förmiddagskaffe med färska 

franskbröd. Sedan styr vi färden mot Nybro och Pukebergs glasbruk som nu etablerats som ett av 

Sveriges mest spännande designcentra. Här finns Designhögskolan i det tidigare sliperiet, och ett 

glasgalleri, arkiv för svensk formgivning med mera. Här ser vi oss omkring och äter lunch.  

Efter lunchen åker vi ut i skogen till Kosta. Visst! Vi får glasmästarkaffe innan vi sprider oss i utställ-

ningshallen på Kosta med brukets 250-åriga produktion representerad. I Glasbutiken kan Du Handla. 

Sedan är det dags för inkvartering i Björkängens hotell i Kosta. Kvällen ägnas åt hyttsill med musik-

underhållning och glasblåsning.  

Dag 2: Efter frukosten på Björkängen åker vi till Dädesjö gamla romanska stenkyrka som pryds av 

målningar från 1200-talets slut. Kyrkkaffe? Om Du vill! Nu styr vi söderut till Målerås, där vi får upp-

leva ”magi kristall” av Mats Johansson, beundra vackra glassmycken och äta lunch i restaurant Hyttan 

med utsikt över arbetet vid glasugnen. 

På eftermiddagen tar bussen oss längs slingrande smålandsvägar till Ingelstad och Inglinge hög , 

järnåldersgravfält. Storhögen med gravkorset på toppen anses häröra från folkvandringstid. Här pas-

sar det med MJÖD som bussvärdinnan trollar fram. 

Hemvägen går via Huseby där vi tittar in i hemslöjdsbodarna och äter middag i värdshuset Stallet. 

 

Välkomna till vår glasbruksresa önskar Resekommittén: Ingrid Holmberg   046-142807,  

Inge Blomqvist  046-254926, Bo Estner  046-122129 

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

 


