SÄLLSKAPET VALLONÄTTLINGAR

Ack Värmeland – och Västmanland –
Du sköna!!
Lördag-söndag den 14-15 september

Program
Lördag 14 september (alla hålltider är ca-tider)
08.00 Avfärd med buss från Odenplan i Stockholm.
Kaffepaus i Arboga, Ekbacken
12.00 Lunch på Brogårdens Gästgiveri i Karlskoga
13.30 Nobelmuseet i Björkborn. Guidning.
15.45 Loka Brunn. Kaffe och visning av museet.
17.15 Måltidens Hus i Grythyttan. Guidning.
19.00 Inkvartering på Gammelkroppa skogsskola
Middag och övernattning.
Söndag 15 september (alla hålltider är ca-tider)
09.00 Bussen avgår mot Långban, där vi efter
besöket guidas på bruket samt intar lunch...
12.00 ...på trevliga Långbans Gästgiveri
13.00 Avfärd mot Pershyttan utanför Nora
14.00 Besök och guidning i den gamla gruv- och
hyttmiljön i Pershyttan.
15.00 Kaffestund samt promenad i idyllen Nora.
16.15 Avfärd mot Stockholm.
19.30 Hemma igen vid Odenplan efter en
givande och trevlig helg!
Anmälan senast den 7/9
till Elias Hane, tel 08-38 26 55 eller
Christer Gröndahl, tel 08-35 33 28.
Kostnad 1.400:- .För det får Du bussresan, luncher,
middag, kaffepauser, inträdesavgifter och guidningar.
Bor Du västerut i Sverige och vill ansluta med egen
bil, betalar du 1.150:-.
Säg till vid anmälan om du önskar enkel- och dubbelrum (samma pris) och vem du önskar bo tillsammans
med.
Sätt in summan på Sällskapets konto: pg 15 73 47-6.
kassören blir glad, när han kan bokföra din betalning
i god tid före utflykten!

Nobelmuseet i Björkborn är Alfred Nobels sista
svenska hem och laboratorium, där många uppfinningar kommit till. Vi får en intressant inblick i hans liv
och en mycket informativ bakgrund till 1900-talets
Boforsindustrier.
Loka Brunn. I Kurortsmuseet skildras det gamla
brunnslivet i de pietetsfullt renoverade 1700-talshusen, både med hjälp av ljud och bildupplevelser.
Alla samhällsklasser samlades på brunnen för att kurera sin hälsa med gyttjemassage och genom att
dricka hälsovatten. Vi nöjer oss med en kopp kaffe i
den vackra och fridfulla miljön.
Måltidens hus, Grythyttan. Här högskoleutbildas
kockar och servitörer. Ett kokboksmuseum och
mycket annat har skapats i den f.d. svenska
utställningspaviljongen från världsutställningen i Sevilla -92. Bakom framgångarna står den kände KarlJan Granqvist. En butik, att göra intressanta inköp i,
finns också.
Gammelkroppa. Förutom den trerätters middag som
vi skall avnjuta där, får vi en avkopplande övernattning samt lite bakgrund om gamla ”hytt-tider” och
dagens verksamhet som skogsskola.
Långban är inte bara en gruva med anor från 1500talet, utan ett helt samhälle uppbyggt kring järnet och
malmen. Här finns inte mindre än 312 stycken olika
sorters mineraler. Unikt i världen! I Långban föddes
de svenska uppfinnarbröderna Ericsson, John ”Propellern”samt Nils”Järnvägen”.

Pershyttan/Nora kommun

Årets höstutflykt ställer kosan mot östra Värmland
och Västra Västmanland. Vi besöker både järnhistoria och annan lokal kultur.
(Kom ihåg att klara av poströstningen innan)

Pershyttan. En gammal gruv- och hyttmiljö med anor
från 1300-talet som rustats upp. En guidad tur vid
hyttan och stånggången ger oss en chans att se landets bäst bevarade träkolsmasugn, uppförd 1856.
Nora. I denna klassiska gamla småstadsmiljö har Maria Lang, den berömda deckardrottningen, inspirerats till många historier. Vi njuter av en kopp kaffe i de
gamla restaurangvagnarna nere vid sjön och tar en
promenad i den lilla idyllen.

Välkomna till en intressant utflykt i trevligt sällskap!

