Östgöta Konstförening. Höstens resor 2018:
1. Följ med på en 2-dagars resa till Kalmar och Huseby, 22 - 23
september.
Lördag 22 september, kl. 08.00, lämnar vi Östergötlands museum. Först besöker vi Lore
Nynnell, utanför Gamleby, där vi också tar en kaffepaus. Färden fortsätter förbi
"glasorgeln", i Påskalavik, till Kalmar. Där väntar lunch på Park Harmin i
Trädgårdsföreningen. Vi blir sedan guidade på Leonardo da Vinci utställningen på
Kalmar Slott. Därefter väntar inkvartering på Stadshotellet. Vi avslutar dagen med en
gemensam middag på restaurang Mr and Miss Hansson i centrala Kalmar.
Söndag morgon startar vår resa mot Kosta Boda och glaskonstnärerna Ritzen och
Karlsson, som startade Transjöhyttan (www. transjohytta.com). Säkert får vi också tid för
lite busskaffe innan färden går vidare mor Florence Stevens Huseby (Läs gärna "Florence
Stevens förlorade tid" av Ebbervall och Samuelsson). Vi blir guidade runt på slottet och
intar därefter lunch i Frökens café, innan vi gör en snabb visit i Växiö domkyrka för att se
på Valliens berömda glaskonst.
Beräknad hemkomst: ca kl. 20. 00.
Pris för buss, övernattning, 2 luncher, en middag, guidning på Kalmar Slott och Huseby,
inträden, busskaffe: 2500 kr. Enkelrumstillägg 250 kr.

2. Endagstur till Nationalmuseum, 27 eller 28 oktober
Eftersom Nationalmuseum återöppnar 14 oktober och man inte kan förboka förrän
13 augusti (endast göra en intresseanmälan), är det omöjligt att i dagens läge ge
definitivt besked om dag, varför vi ber er anteckna våra två tänkta dagar; antingen
27 eller 28 oktober.
Lunchstället vi rekommenderar denna dag är Blå Porten på Djurgården, där det
alltid serveras välsmakande mat efter vars och ens smak. Bussen kör oss självklart
dit.
Pris för resan: kostnad för buss samt guidning och inträde, uppskattningsvis 600 kr.
Mat och dryck betalar vi denna gång var och en. (Endast intresseanmälan).
Ytterligare information kommer vi mail och genom ett anslag på Länsmuseets
informationstavla samt genom reseledarna.
Anne-Marie Grubbström tel 073-944 53 22, Berit Hyland tel 0727-33 22 93.

3. Höstens sista resa går till Konstmuseet i Norrköping, 5 december
Vi serveras Anas berömda soppa och tar del av Carl Johan De Geers intressanta
utställning av Louise De Geer och slaveriet.
Avresan sker från Östergötlands museum, kl.17.15. Efter soppan guidas vi i
utställningen av Helena Scragg.
Pris: 300 kr för soppa, visning och buss.

Väl mött till höstens resor!
Resegruppen Anne-Marie och Berit
ANMÄLNINGSBLANKET till höstens resor. ANGE VILKEN; VILKA!!!
OBS! Ingen telefonanmälan!

Resorna numrerade l, 2, 3 Ringa in önskad/önskade resor
Texta gärna!
Namn: Antal! Förnamn, Efternamn
.............................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................
.....
Adress.................................................................................................................
.......
Telefon................................................................................................................
.......
Mailadress...........................................................................................................
......
Mailadress...........................................................................................................
......
Övriga önskemål (boende), mat,
övrigt....................................................................
Bekräftelse sänds efter inbetalning till pg 160422-2
..............................................
OBS! Anmälan till kalmarresan den 22/9 insändes med post SENAST den
22 augusti till Berit Hyland, Götgatan 26, 58231 Linköping, eller med mail
till
Anne-Marie Grubbström anne-marie@grubbstrom.com
(Ingen telefonanmälan) MYCKET VÄLKOMNA!! Resegruppen

