Välkommen på Vårutflykt den 21 maj 2015!
Vårens resa går till Husqvarna fabriksmuseum och Galleri Smedbyn.

Ca 0915-0930 Fikarast med medhavd matsäck att ätas vid
Brahehus.

Kl 1030 Husqvarna (1689-1989) Fabriksmuseum.
Vi kommer att få en information i ca 20 min och
därefter rundvandring på egen hand. Där finns allt vad
Husqvarna har tillverkat genom åren. Från motorcyklar,
trädgårdsredskap, hushållsmaskiner mm.

Kl ca 1230 Lunch på A6 Golfbana, som erbjuder vällagad mat i
en fantastisk miljö, precis vid golfbanans lugn. Till lunchen ingår det
alltid soppa, stor salladsbuffé, smör, bröd, lättöl/bordsvatten samt
kaffe och liten kaka. Menyerna för maj blir klara i april.
Kl ca 1400 åker vi tillbaka till Galleri Smedbyn (granne med
Husqvarna fabriksmuseum). Smedbyn byggdes upp 1758-1772
och är små röda stugor som inrymmer hantverkare av olika
slag.

Faktaruta:
 Avresa torsdag 21 maj
2015
 Kl 0800 från
Teatergatan, Norrköping
 Pris 400 kr/pp
I resans pris ingår:
Bussresa
Inträde och guidad tur på
Husqvarna Fabriksmuseum

Smedbyn har fått sitt namn av att vapensmeder bodde och drev
sina verksamheter här. Mer om det kommer en riktig ”eldsjäl”
vid namn ”Brand-Johan” att berätta om för oss. Vi vandrar runt
i de små röda husen och ser oss omkring.

Lunch A6 Golfklubb, buffé:
 Soppa
 En kötträtt
 En fiskrätt
 En pastarätt
 Stor salladsbuffé
 Hembakat bröd
 Kaffe och kaka

I dag är Smedbyn ”Q-märkt” dvs ett starkt bevarande för ett
område som utgör värdefull kulturhistorisk bebyggelse.

Besök i Galleri Smedbyn

I Smedbyns café finns plats för 100 gäster och där kan vi ta en
fika eller äta glass.
Vid ca 1630-tiden – när vi känner oss belåtna på all kultur åker
vi tillbaka till Norrköping och beräknad hemkomst vid ca 18001830 tiden.
Varmt välkomna till en ”kulturhistorisk” dag,
Och att solen lyser över oss hela dagen!
Hälsningar Styrelsen

Anmälan görs senast 20 april till:
Carina Olsson 011-18 47 18/0703-124718 eller mejl.
Inger Lundqvist 011-591 14/0702-262480 eller mejl.

Resan skall vara betald till Odd
Fellows postgiro 106488-0
senast 20 april. Vid sjukdom
erhålls pengarna åter. Bussen tar
49 passagerare. Din anmälan är
giltig när du gjort din inbetalning
till postgirot.

