Karlslunds Hembygdsförening anordnar för 25:e året

Höstresa till
RYTTMÄSTARBOSTÄLLET I VÄSTERGÖTLAND
Lördagen den 28 september 2019

Vår kung vid invigningen av Ryttmästarbostället 1995

I år gör vi om 2014 års populära resa! Hjärtligt välkommen till den 25:e höstutflykten,
med följande program…
07:45
09:30-10:15

11:15-c:a 12:30

Avfärd från Haga Centrum, parkeringen närmast Karlslund.
Kaffe med ostochskinksmörgås på
ÖSTERBERGS KONDITORI I TIDAN.

Guidning av RYTTMÄSTARBOSTÄLLET UTANFÖR SKÖVDE.
Bernhard Englund, kavallerimajor och skapare av Ryttmästarbostället, tar emot och guidar oss genom Sveriges historia från
Vasa till Raskens. Vi tittar in i ett komplett ryttartorp från Carl XI:s tid,

besöker ett torp som visar Raskens miljö och i Ryttmästarbostället får vi en
levande beskrivning av hur man levde för 300 år sedan.

C:a 12:30-13:30

Lunch på RYTTMÄSTARBOSTÄLLET
Vi serveras en härlig gammeldags buffé.

Vi bjuds på tre sorters sill, ägghalvor med majonnäs, gubbröra, inlagd
strömming, skagenröra, pestoöverbakad lax, gravad/rökt lax, lantpaté med
Cumberlandsås, kallt och knaperstekt fläsk, köttbullar (utan gluten), Janssons
frestelse (utan gluten), kokt potatis, grön blandsallad, smör och bröd.
Bordsdryck i form av Klass 1-öl eller Loka bordsvatten ingår liksom kaffe. För
den som önskar finns snaps till försäljning. Lunchkostnaden är subventionerad.

C:a 13:30-15:00

Fortsatt besök på RYTTMÄSTARBOSTÄLLET.

C:a 16:00-16:45

Kaffe med dopp på VÄL VALD PLATS, i anslutning till bussen.

C:a 18:00

Hemkomst Haga Centrum.

Med reservation för ändringar.

Priset för resan är 650:- per person inkl. bussresa med reseledare,
förmiddagskaffe med ostsmörgås på Österberg konditori, inträde och guidning på
Ryttmästarbostället, gammaldags lunchbuffé på Ryttmästarbostället inkl.
bordsdryck, sallad, bröd & smör samt kaffe och dessutom eftermiddagskaffe med
dopp. Priset är subventionerat av hembygdsföreningen. Betalning av resan sker
kontant direkt på bussen (mycket gärna jämna pengar). Resan erbjuds endast
medlemmar i hembygdsföreningen. Den som inte är medlem men ändå är
intresserad av att delta i resan ska i samband med bokning kontakta kassör Lilian
Kärling (kurt.krling@telia.com, 073-683 65 27) för att lösa medlemsskap.
Det går bra att boka plats från och med onsdag den 11:e september t.o.m. onsdag
den 18:e september. Detta för att alla medlemmar ska ha fått tillgång till
programmet innan bokningen startar. Tänk på att antalet platser är begränsat och
att de flesta bokar sin plats redan under den första anmälningsdagen! Det är tyvärr
inte möjligt att förboka plats innan den 11:e september.
Observera att om du avbokar din plats efter kl 12.00 fredag 27 september måste
en avgift om 495 kronor betalas till Ryttmästarbostället om ingen kan ersätta
platsen.
För bokning ring Anna Wärn på 019-18 99 56. Om Du lämnar ett meddelande på
telefonsvararen - tala tydligt in Ditt telefonnummer (gärna mobilnr), antalet
platser och ev. önskemål om vegetarisk kost. Anna kommer att ringa tillbaka eller
sms:a och bekräfta bokningen om Du talat in på telefonsvararen.
Välkommen med Din bokning!

Ryttmästarbostället

