Tjust Hushållningsgille inbjuder i samarbete
med Tjustbygdens Konstförening till årets andra

Kultur- och Naturresa
till Västra Östergötland 23 – 24 september 2017
Program: För utförligare beskrivning av de olika resmålen kontakta Karin Kasselstrand
eller Björn Gunnarsson (tel.se nedan).

Lördag den 23 september
07:00
07:25

Avresa från Västervik
Avresa från Gamleby
Förmiddagskaffe under vägen
10:15 Alt. 1/ Kasta Länsmandsgård där Erik o Charlotte bedriver spannmålsodling på c:a 500 ha.
Traditionell odling samt specialodlingar av Quinoa, krondill och sparris.
Gården drivs fossilfritt. De berättar om gården och Energifabriken som på kort tid blivit en
stor koncern där tre lantbruksföretag gått samman för att göra eget drivmedel.
10:00 Alt.2 Konstrunda i Vadstena. Vi besöker:
Berit Johansson med kunder såväl i Italien som Tjustbygdens Konstförening.

Vadstena Konstgalleri med utställning av Ulf Lundell

Galleri Ellen där vi bland andra träffar möbeldesigner Göran Ahlberg
Konstnär Rasmus Sköld tar emot på Biograf Arletty. Där visar han bilder och berättar om måleri,
skulptur och utsmyckningsuppdrag. Samt om Kulturförgreningen UGGLANS tidningsprojekt och
att öppna upp slutna rum för skapa nya möten genom konsten.

12:00

Gemensam lunch på Vadstena Folkhögskola vid Vätterns strand.

13:30

Guidad rundvandring med Bengt Wigbrant i Vadstena med historiska berättelser.
Besök i Klosterkyrkan.

15:00
Konstbesök hos Richard Asp – Konstsmide.
15:30 Alt.1 Vadstena på ”egen fot”. Bussen hämtar vid avtalad plats och tid för incheckning.
Alt2. Direkt incheckning på Starby Hotell
18:00
Kvällsaktivitet. ”Döden knackar på”. Manus: Niclas och Ingerlin Angerborn.
I de lugnaste vatten simmar de fulaste fiskarna. Och i det lugnaste villakvarteret firar fyra vänner
nyårsafton tillsammans, precis som vanligt. Kvällen blir dock varken lugn eller vanlig. Under årets
sista skälvande timmar uppdagas många mörka hemligheter och innan kvällen är slut har de fyra
vännerna blivit tre… Ännu en gång bjuder Vadstena Nya Teater på nyskriven dramatik. En rolig,
spännande och överraskande kväll där publiken får vara med och lösa en mordgåta!
Regi: Niclas Angerborn. Musik: Göran Friman. Medverkande: Lars Olofsson, Malin Kärrbrink, Niklas
Angerborn, Eva Granlund samt Göran Friman på piano.

Söndag den 24 september
09:00
09:30

Avresa från hotellet
Besök på Väderstaverken. Väderstaverken är ett familjeföretag som ligger i Väderstad och
tillverkar lantbruksmaskiner både inom såteknik och jordbearbetning. Företaget bjuder på
förmiddagskaffe.

11:45
13:00
14:00

Besök vid Tåkerns fågelstation - Naturrum
Lunch på Mantorps travbana
Guidad visning och travinformation på Mantorps travbana av Mikael Selin.

C:a 15:30

Besök hos ”Gunnes väskor” i Mantorp

Fakta: Pris kr. 2.500:- per person inkl. bussresa, 2 kaffe, 2 luncher, 1 frukost, 1 middag, teaterbesök,
guidningar samt övernattning i dubbelrum samt entréer. Enkelrumstillägg 480:-.
För icke medlemmar i Tjustbygdens konstförening eller Tjust Hushållningsgille tillkommer 200:-.
Sista anmälningsdag måndag 21 augusti i mån av plats till Ukna Busstrafik 0493/ 50021
Upplysningar: Karin Kasselstrand 0493/ 50021 el. Björn Gunnarsson 070/ 55 77 870

