
2018 års resor 
 
17 maj 2018, 1-dagsresa till Örebrotrakten.  
Resan startar i Stöpafors, bussen stannar för påstigning vid Jvstn i Sunne och Kil, Nobelplan i 
Karlstad och Jvstn Kristinehamn. Tider för påstigning och program får ni som anmält er några veckor 
före avresan. 
 
Under förmiddagen besöker vi Handelsträdgården Niklasdamm med guidad tur i Pelargonmuseet, 
besök i butiken samt kaffe med Pelargonkaka. Vi åker vidare till Hallsberg för besök och guidning av 
Bergööska Huset, Karin Larssons födelsehem och Karin och Carl Larssons hem för en tid, med 
väggmålningar av just Carl Larsson. Vi avslutar dagen med att besöka Fjugesta Vävstuga som har ett 
40-tal vävstolar. Vi lunchar på lämpligt ställe och avslutar dagen med kaffe o macka i vävstugan innan 
vi vänder kosan mot Värmland igen. 
 
Avresa 17 maj.    Anmälan senast 30.4.   Avgift 595,00 kr.  
Avgiften ska vara betald senast 6 maj, på plusgiro 4621689-1 
 
Avbokningsregler; Om resan avbokas 2 - 7 dagar före avresa, återbetalas 50% av avgiften, sker 
avbokningen 1 dygn el mindre före avresa återbetalas inget av avgiften. 
________________________________________________________________________________ 
 
6-7 september planerar vi för en 2-dagars resa till Dalarna.  
Resan startar i Vikene Brunnskog / alt Wikmans bussgaraget, går sen via jvstn Kil, Sunne och Torsby. 
 
Det är som brukligt en kombination av upplevelse- och inköpsresa.  
Resan är inte detaljplanerad och kostnaden återkommer vi till i nästa utskick.  
 
Vi planerar att besöka Orsa Vävstuga, Zornmuseet/Zorngården med guidning av Zorngården samt 
besöker Nitsjö Keramik på väg mot hotellet i Rättvik där en tre rätters middag väntar.  
Under dag 2 besöker vi Kirsi Frimansson Ateljé Alpha. Hon tar bl a hand om kyrkotextilier och väver 
den japanska vävtekniken Sakura Weaving, väver tyger som hon skapar sina egna kläder av.  
Vi planerar också att besöka Jobs butik och där får vi även en visning av tryckeriet. Innan dess har vi 
besökt Naturrum uppe vid Buffil Annas. Där vi delar upp oss i två grupper, en grupp dricker 
”busskaffe” och njuter av utsikten utöver Siljanstrakten, medans den andra tar del av Naturrum,s 
utställning av Dalarnas Flora och Fauna, vi byter sedan så alla får kaffe. Under eftermiddagen besöker 
vi Blötbergsboden i Ludvika, där vi kan införskaffa allehanda vävmaterialer.  
 
Avresa 6 september.   Intresseanmälan kan lämnas fr o m 22.4 -18. 
Sista anmälningsdag 5.8 -18, fr o m 5.8 är ej återtagen intresseanmälan, bindande. 
Bussbolagets avbokningsregler gäller. 
 
Anmälan till resorna lämnas till Bea Gerdén, 070-6729502 eller på bea.gerden@hotmail.se 
 
Om anmälan; Om vi blir många så är det turordning som gäller.  
Vi vill förutom ditt namn även veta ditt telefonnummer och din mailadress, vem du ev vill dela rum med, om du är 
allergisk mot nån kost eller är vegetarian och om du i så fall äter fisk och skaldjur.  
Slutligen vill vi veta vart du vill stiga på/av bussen.  
 


