Utflykt till ”Småland i nordväst”
28-29 september 2010
En härlig utflykt för Gillets medlemmar, vänner,
idkare och gynnare!
Avresa:
Tisdagen den 28 september 2010 kl. 08.00, med buss från Västra Stationstorget (baksidan
av centralstationen), Lund

Hemkomst:
Onsdagen den 29 september 2010 c:a kl.19.00 till Lund.

Anmälan:
Anmälan görs före lördagen den 18 september på tel. 073-9 54 26 88 eller e-post:
kontakt@smalandsgillelund.se. Ange ev. enkelrumsönskemål, behov av särskild
kost/allergianpassning etc. ”Först till kvarn…..”!

Boende:
Wisingsö Hotell & Konferens, tel. 0390-56609. (Enkel- eller dubbelrum med dusch och
toalett).

Kostnad:
Kronor 1.850:- per person, inkl. samtliga måltider och inträdesavgifter, med inkvartering i
dubbelrum. Tillägg för enkelrum 300 kronor. Inbetalas vid anmälan till
pg 43 47 71-2/ Smålandsgille/före lördagen den 18 september 2010.

Programmets huvudpunkter
Dag 1:
Bussfärden går från Lund och Skåneland till Ljungby. Där besöker vi Ljungbergmuseet och
stärker oss med förmiddagskaffe. Vi beger oss sedan till den historiskt intressanta
residensstaden Jönköping. Lunch i Restaurang ”Stugan i Stadsparken” och därefter följer
guidad rundtur i staden under sakkunnig ledning av Professor Sverker Oredsson. En
höjdpunkt blir så besöket på residenset där den nytillträdda landshövdingen Minoo
Akhtarzand tar emot och berättar om sig själv och sina planer för länet. Residenset bjuder
också på eftermiddagskaffe. Det blir sedan tillfälle till privat promenad och/eller shoping
innan färden går vidare mot Gränna. Efter färjefärd till Visingsö och inkvartering på Wisingsö
Hotell & Konferens (Folkhögskolan) avnjuter vi så till sist en tvårätters middag i skön
gemenskap.

Dag 2:
En livgivande frukost ger oss kraft att inleda dagen med en guidad rundtur på Visingsö. Väl
på torra land igen gör vi ett uppehåll i Gränna för förmiddagskaffe och ett besök på Grenna
Museum och Andréutställningen. Så går färden vidare mot Husqvarna med enkel lunch på
Restaurang Stockmakaren och ett besök på Husqvarna Fabriksmuseum. Under återfärden mot
Skåneland görs uppehåll på på Toftaholm, där vi intar kaffe med hemlagad ostkaka. Vi
beräknas återvända till Lund c:a kl. 19.00.

Information
Frågor kan besvaras av ordföranden Olof Åshuvud tel. 0704-293514, t.f. kassör Bo Estner tel.
046-122129, sekr. Anders Stenlåås tel. 046-151501.

Välkomna!
Styrelsen

