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Hembygdsföreningarnas
Temaresor 2017

Södermanland



Välkomna på 
upptäcktsfärd!

Hembygden ruvar på många spännande hemligheter. Här bjuds 
ni in att upptäcka några delar av det underbara Sörmland. Det är 
länets hembygdsföreningar som arrangerar dessa resor och hälsar 
er välkomna. 
Resorna är öppna för alla som är intresserade och erbjuds under 
ett antal datum.  
De inkluderar visningar, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, 

men inte buss. För mer information, se respektive resa samt kontakt-
uppgifter nedan. Om ni har speciella önskemål kontakta arrangören  
för att anpassa resans upplägg och genomförande.  
Välkomna!
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1) Vikingar, jägare och Karoliner
UllaBritt Jeffring, 073-1013080  
u_barua@hotmail.com

3) Från slott till antroposofiska 
aktiviteter
Eva Andersson, 073-828 64 67 
eva.a.prastgatan@gmail.com

6) Natur, kultur och retur
Göran Dahlberg, 070-581 74 11 
goran.d.tystberga@gmail.com

4) Kanoner och grovplåt
Bengt Sjögren, 070-45 44 005  
bengt.g.sjogren@gmail.com

7) Kustliv och sjöfart
Oxelösunds Hembygdsförening, 0155-30068
oxelo.hembygd@gmail.com

2) I sörmländska bönders fotspår
Eskilstuna Tourist Center, 
016-710 70 00   
turism@eskilstuna.nu

5) Besök hos Albertus, Axel och 
nunnorna 
Iha Frykman, 070-3402324  
iha.frykman@gmail.com



Vikingar, jägare och karoliner1)

Följ med på fornminnesrik tur i Sörmland till kungshög 
och unik runsten, till vild lunch på anrikt slott och till 
kyrka med oväntad skatt.

Foto Nicke L, Wikipedia

Uppsa kulle 
Sörmlands största kungshög, som antas vara från 
järnåldern, har en diameter på 55 m och höjd på 9 m.
 
Uvsta Östergården 
Gård i Spelvik från början av 1800-talet med café, 
försäljning av närproducerat och loppisvaror, konstut-
ställningar och det finns också ett kattpensionat.

Runstenar i Aspa 
De dateras till 1000-talet, slutet av vikinga tiden. På en 
av stenarna står Svitjod, Sverige, första gången nämnt i 
skrift.

Öster Malma slott 
Det ägs av Svenska Jägareförbundet. Förutom slottet, 
som snart är 350 år, finns bl.a. lunchrestaurang, vilthägn 
och en gårdsbutik som säljer viltkött och presentartiklar.

Ludgo kyrka 
Kyrkan är vackert belägen på en höjd vid Ludgosjön. 
Kyrkan byggdes troligen i slutet av 1100-talet. I kyrkan 
förvaras också karolineruniformen som den unge Carl 
Wilhelm Drakenhielm från Öster Malma bar.

Program 2017
 
Cirkatider
Kl. 9.00    Turen inleds med ett stopp vid Uppsa kulle där vår guide berättar om kullens historia. Det finns möjlighet 

att bestiga kullen som har en hänförande utsikt över sjön Runnviken och landskapet runtomkring. 
Kl. 9.45    Förmiddagskaffe vid Uvsta Östergården, Spelvik, i den gamla ladugården. Här finns det möjlighet att köpa  

närproducerade produkter och handla på loppis.
Kl. 10.45  Stopp vid runstenarna vid Aspa bro i Ludgo
Kl. 11.30  Framme vid Öster Malma slott där vi får guidning av slottet och en rikhaltig lunch bestående av rätter från      

skog och sjö. Tid för egen rundvandring och inköp i gårdsbutiken.
Kl. 14.30  Vi åker genom varierat skogsområde till Ludgo kyrka. Där får vi en kort historik om kyrkan och visning av  

den unika karolineruniformen till löjtnant C.W. Drakenhielm från Öster Malma.
Kl. 15.30  Rundturen avslutas med eftermiddagskaffe i Klockargården vid Ludgo kyrka.
Ca 16.30  Hemfärd.

Datum: 8 eller 10 augusti 2017 eller efter överenskommelse
Kostnad: 340 kr/person inkl. besök och visningar, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Buss ingår inte i priset.
Information och bokning: UllaBritt Jeffring, tel: 073-1013080, u_barua@hotmail.com före 15 juni 2017.  
Stadiga skor och god fysik krävs för kuperad terräng. Gruppstorlek 20-30 personer. 
Avbokning: Sker senast 14 dagar före avresa. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.
Arrangörsförening:   www.hembygd.se/ludgo-spelvik  
    www.hembygd.se/svarta
Läs mer om besöksmålen på:  www.café-kattpensionat.se      
    www.ostermalma.se
    www.svenskakyrkan.se/rono

Bilderna på denna sida tillhör hembygdsföreningen och 
Öster Malma.



I sörmländska bönders fotspår
Sörmländskt lantbruk från då till nu

Vi människor lämnar många former av spår i naturen 
när vi brukar den. Här är en spännande resa i dessa spår. 

2)
Rosenforsparken och Husbybyn
Vi vandrar i parken och tittar på Karl IX kanal. Eskils-
tunaån är vattenleden mellan Hjälmaren och Mälaren 
och på 1870-80-talen sänktes Hjälmaren för att skapa 
mer jordbruksmark. På väg mot Näshulta informeras 
om Hållstas betydelse för det svenska jordbruket.

Näshulta Bruk 
Ett av de äldsta industriområdena i Eskilstuna kommun 
med dokumenterad historia redan från 1200-talet.  
  Ca 1680-1850 bedrevs här ett järnbruk vid namn 
Näshulta Hammar. Idag kan man bland annat se ram-
sågen, kvarnen, kvarnmagasinet, övre dammen samt 
ett kraftverk.
 
Magda 
En av pionjärerna inom ekologisk odling och djur- 
hållning. Idag betar rödkullor hagmarkerna och bidrar 
till den biologiska mångfalden. Köttet säljs bla i gårds-
butiken.  

Hanebergs museum 
Här har det samlats ett stort antal jordbruks- och all-
mogeredskap av olika åldrar. Museet är inrymt i det 
före detta spannmålsmagasinet med utställningar i fyra  
våningar.

Program 2017
 
9.30   Ankomst till Husby-Rekarne. Här serveras fömiddagskaffe i fösamlingsgården vid kyrkan.  
  Vi besöker Rosenforsparken och Husbybyn
12.00   Resan går vidare mot Näshulta Bruk
13.30   Lunch intas på Magda Säteri. 
15.15   Hanebergs gårdsmuseum är sista stoppet på dagen för de som önskar en lite längre utflykts- 
  dag. Här intas eftermiddagskaffet. 
16.30   Hemresa
 
Datum: 10 maj, 23 maj, 5 september 2017
Kostnad: 360 kr/person Pris inkl. besök och visningar, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Buss ingår inte i 
priset.
Information och bokning: Eskilstuna Tourist Center, 016-710 70 00, turism@eskilstuna.nu
Läs mer om besöksmålen på arrangörsföreningarnas hemsidor: 
Avbokning: Sker senast 14 dagar före avresa. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.
Arrangörsföreningar:  www.hembygd.se/husby-rekarne
    www.hembygd.se/nashulta
Läs mer om resemålen:  www.magdakullan.se 
    Hanebergs säteri finns på Facebook    

Foto Johnny Lindholm

Bilderna tillhör Trädgårdsföreningen och Näshulta hbf



Från slott till 
antroposofiska aktiviteter

Följ med på ett äventyr som öppnar dörrarna till slott 
och annorlunda kulturhus på en spännande resa i 
södra Sörmland. 

Nyköpings hus
Nyköpings hus är den mest omskrivna platsen i Nyköpings  
historia. 

Kulturhuset Slottsvakten
Nyköpings Kulturarvshus där lokala föreningar visar och 
berättar Nyköpings industri-och samhällshistoria, Sveriges 
Magi-Arkiv, Gert Fredrikssons prissamling, båtmotorer 
och mycket mer.

Pelles Lusthus
Här finns Sveriges största skyltsamling och minnen av en 
gammal handelsbod i underbart läge intill Nyköpings ån. 

Nynäs slott
På Nynäs samlas många intryck. Här finns slottet med 
dess utställningar, trädgården och ett naturreservat. 

Antroposoferna i Järna
Kulturhuset byggdes för att inspirera till nytänkande på 
alla livets områden. Här möter vi en arkitektur utöver det 
vanliga. 

Program 2017

Kl 09.00    Vi börjar i med rundvandring i  Kulturhuset Slottsvakten och där serveras förmid-  
          dagskaffe . Därefter guidning vid  Nyköpingshus och NK-villan. Huset ritades som   
   utställningspaviljong åt Nordiska Kompaniet till konst och industriutställningen i  
   Norrköping 1906. Efter utställningen flyttades villan till Nyköping och skänktes till de  
   anställda vid NK:s verkstäder.
Kl 12-13  Lunch i den unika miljö som skapats på Pelles Lusthus.
Kl 13    Avfärd mot Nynäs slott eller Kulturhuset i Järna
   Nynäs slott. Vid kusten mellan Trosa och Nyköping ligger denna natursköna plats   
     som bjuder på natur- och kulturupplevelser med bla besök i slottsträdgården och   
   trädgårdsbutiken. 
   Järna kulturhus, där vi får en guidad visning. Vi besöker antroposoferna och får en  
   inblick i verksamheten. Här kan vi passa på att shoppa i butiken och här  serveras   
   eftermiddagskaffe. 
Kl 17   Dagens avslutas. 

Datum: April-maj 2017
Kostnad: 350 kr/person inkl. besök och visningar, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Buss ingår inte i 
priset.
Information och bokning: Eva Andersson, 073-828 64 67, eva.a.prastgatan@gmail.com
Vi tar emot grupper på minst 20 personer.
Avbokning: Sker senast 14 dagar före resedatum. Vid senare avbokning hålls bokningsansvarig ansvarig för  
kostnaden.
Arrangörsförening:    www.hembygd.se/nykoping/
Läs mer om resmålen:               Kulturhuset slottsvakten finns på Facebbok, www.nkvillan.se/ 
     www.pelleslusthus.se/  
     www.nynasslott.se/         www.antroposofi.info/jaerna/

3)

Bilden tillhör Kulturhuset. 

Foton detta uppslag Jennie Fornedal



Följ med på en exklusiv utflykt till olika epokers bruk och 
gruvor i sydöstra Sörmland. 

Koppartorp, hembygdsgården i Tunaberg  
Välkomna till  gruvorna vid Koppartorp, Sörmlands enda 
medeltida bergslag. I natursköna omgivningar bjuds här till 
visning av gruvmuseet i en bygd som på alla sätt präglats av 
gruv- och bruksdrift genom århundrandena. Ni bjuds också att 
se Gruvbyn och Storgruvan. 

Stavsjö bruk
Carl Johan Love Almqvist beskriver takten i boken Tintomara, 
en karaktär som tolkats som en symbol för områdets farliga 
skönhet. Man får vara på sin vakt då man besöker parken.   
  Verksamheten i Stavsjö bruk har pågått sedan 1666. Under 
Brukets två hundra första år var det krigsmateriel som fram-
ställdes, kanoner och kulor. Under en period var man landets 
dominerande tillverkare av kanoner. 

Oxelösunds järnverk
Verket startade under första världskriget och är idag det enda 
i Sverige som har en hel produktionslinje. SSAB är kommun-
ens största arbetsgivare och 90% av produktionen, som främst 
utgörs av grovplåt, går på export via hamnen i Oxelösund.

Sjömanskrogen i gamla Oxelösund
Den gamla sjömanskrogen ligger vackert belägen i gamla 
Oxelösund, omgiven av en miljö som är bevarad sedan 1920-
talet, med vackra gamla hus och skärgårdsvyer.

Program 2017

Kl  9.00          Dagen inleds i regionens dåtida maktcentrum, Nyköping, staden som styrdes med  
   järnhand av hertig Karl (Karl IX)  och platsen  dit de första vallonerna kom i slutet på  
   1500-talet.
Kl  9.30        Tunabergs hembygdsgård, Koppartorp besöks. Förmiddagskaffe och guidning i gruv-
   området och i gruvmuseet. 
Kl 11.50   Guidning i Bruksmuseet i Stavsjö. Vi besöker också parken med Dianatemplet och  
   berättar mer om den spännande Nunnebanan vid dess station. 
Kl 12.45       Lunch på Stavsjö Krog och Café.
Kl 14.30   Oxelösunds järnverk. Besöket kommer att ge en upplevelse av en stor och modern  
  industri som idag producerar på en dag vad alla hyttorna i trakten gjorde på ett år. 
   Besöket i Oxelösund avslutas med eftermiddagskaffe i gamla Oxelösund.
Ca 16.00  Dagen avslutas tillbaka i Nyköping.
 
Datum: Maj-juni 2017. 
Kostnad: 320 kr Priset inkl. visningar och besök, för- och eftermiddagsfika samt lunch och guide på bussen. 
Buss ingår inte i priset.
Information och bokning: Bengt Sjögren, 070-45 44 005, bengt.g.sjogren@gmail.com
Vi tar emot grupper på mellan 15-30 . Andra storlekar mottages enligt överenskommelse. 
Avbokning: Sker senast 2 veckor före resedatum. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.
Arrangörsföreningar:    http://www.hembygd.se/nykoping/
     http://www.hembygd.se/tunaberg/ 
Läs mer om resmålen:   http://www.museum.stavsjo.se/

Kanoner och grovplåt
Bergs- och järnhantering genom tiderna

4)
Bilderna tillhör besöksmålen.



Besök i Torshälla kyrka för att se Albertus Pictors måln-
ingar, besök i Jäders kyrka, Axel Oxenstiernas begravn-
ings-kyrka samt besök vid Vårfruberga klosterruin. 

Torshälla 
Torshälla blev stad 1317 och firar 700-årsjubileum 2017. En 
småstadsidyll med mycket historia, aktiviteter och utställn-
ingar. Fler museer samt affärer inom gångavstånd. Rådhus 
från 1800-talet med två fängelseceller.

Torshälla kyrka
I Torshälla kyrka finns minnen från alla århundraden sedan 
kyrkan byggdes på 1100-talet. Kyrkan är sanoolikt byggd på 
en gammal offerplats, Torsharg. I korets valv finns takmål-
ningar av Albertus Pictor från mitten av 1400-talet. En bild är 
”Abraham med glasögon”. Predikstolen är från år 1641.

Jäders kyrka  
I stället för slott lät Axel Oxenstierna den gamla socken- 
kyrkan från 1000-talet i Jäder förvandlas till en pampig  
begravningskyrka för familjen. Efter år 1659 har inga för- 
ändringar gjorts i kyrkans byggnadskropp. I kyrkan finns 
många speciella och vackra föremål, bl a altarskåpet och 
predikstolen från 1650-talet.  

Vårfruberga klosterruin
Vårfruberga kloster (1289-1530-talet) var ett av Sveriges rik-
aste och mäktigaste nunnekloster. Genom donationer ägde 
klostret stora markområden runt Mälardalen. I dag ger mur-
resterna en föreställning om klostrets storlek. Klostret och 
dess egendomar drogs in av Gustav Vasa vid reformationen. 

Program 2017

9.30   Ankomst till den 700-år gamla staden Torshälla där kaffe serveras i rådhuset. 
  Torhällas historia berättas lite kortfattat. Guidning av Torshälla kyrka.
  En kortare promenad i den gamla delen av staden.
12.30   Avresa från Torshälla.
13.00   Ankomst Jäder, lunch samt information om Axel Oxenstierna. 
  Guidning Jäders kyrka.
14.30   Avresa till Fogdö Bygdegård, eftermiddagskaffe. Hantverk till försäljning. 
  Avslutning med en guidad tur vid Vårfruberga klosterruin.
16.30   Hemresa.

Lokal guide medföljer bussen från Torshälla till Vårfruberga klosterruin.

Datum: : 14 juni och 21 juni 2017
Kostnad: 350 kr Priset inkl. visningar och besök, för- och eftermiddagsfika samt lunch och guide på bussen. 
Buss ingår inte i priset.
Information och bokning: Iha Frykman, 070-3402324, iha.frykman@gmail.com
Vi tar emot grupper upp till max 50 personer. 
Avbokning: Sker senast 2 veckor före resedatum. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.
Arrangörsföreningar:    www.kunskapsturism.se, www.hembygd.se/fogdon
Läs mer om resmålen:   www.varfrubergakloster.se 
     www.svenskakyrkan.se/torshalla
     www.svenskakyrkan.se/kafjärden

Besök hos Albertus, Axel 
och nunnorna

5)

Foto Håkan Becker.

Bilderna på uppslaget tillhör besöksmålen. 



Besök i naturreservat och slottsområde med ut- 
ställningar samt loppis vid Sörmlandskusten.

Stendörrens naturreservat med naturum Stendörren
Välbesökt reservat vid inre farleden mellan Nyköping och Trosa 
med många passerande båtar.
I naturum får man veta mera om de djur, växter, geologi och 
kulturhistoria som format området. Där berättas också historien 
om Sörmlandskustens och Östersjöns rika natur och kultur-
historia.

Nynäs slott
Lunch i restaurang Orangeriet och guidad tur i slottet som en 
resa i tid och rum i ett komplett herrskapshem med salonger, 
rum för tjänstefolk och köksavdelning. Under en egen rund-
vandring i området kan man besöka slottsträdgård, trädgårds-
butik och flera aktuella utställningar, såväl i slottet som tidi-
gare ekonomibyggnader. Platsen vittnar om tider då godset 
fungerade som ett litet miniatyrsamhälle. 

Högeråns loppmarknad
Lantligt beläget med riklig sortering av möbler, husgeråd, 
böcker, porslin och mycket mer.

Program 2017

Kl 09.30   Samling i Tystberga Hembygdsstuga. För-
   middagskaffe med hembakat bröd i socknens  
   första skolbyggnad med information inför   
   rundturen.

Kl 11.00   Vi kommer fram till det vackra området vid      
   Stendörren efter en halvtimmes bussfärd genom lantbrukslandskap. 

Kl 11.50   Under besöket vid Nynäs slott hinner vi äta en trevlig lunch, ta del av en slottsvisning och  
   får dessutom tid för egen rundvandring. 

Kl 15.40   Resan går sedan vidare mot Högeråns loppmarknad som vi når efter en bussfärd genom   
   kulturbygd.

Kl 16.30   Dagen avrundas med eftermiddagskaffe i Sätterstabygdens Hembygdsgård.

Kl 17.00   Hemfärd.
 
Datum: Tis 27, ons 28 och tors 29 juni.
Kostnad: 320 kr Priset inkl. visningar och besök, för- och eftermiddagsfika samt lunch och guide på bussen. Buss 
ingår inte i priset.
Information och bokning: Göran Dahlberg, tel 0155-260683, 070-581 74 11, mail goran.d.tystberga@gmail.com
Vi tar emot grupper på mellan 20-30. 
Avbokning: Sker senast 2 veckor före resedatum. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.
Arrangörsföreningar:    www.hembygd.se/tystberga
     www.hembygd.se/satterstabygden
Läs mer om resmålen:   www.facebook.com/naturumStendorren
     www.nynasslott.se/

Natur, kultur och retur6)

Samtliga bilder av Göran Dahlberg



En heldagsutflykt till skärgårdsstaden Oxelösund.

Gamla Oxelösund
Vid Oxelösundet fanns redan på 1600-talet en skans 
och en krog. Här byggde lotsarna under 1870- talet 
sina egna bostäder och det kallas nu Gamla Oxelösund.

Lotsarkiv och Kulturstig
Ni kan som besökare följa en Kulturstig, som passerar 
den gamla lotsutkiken på Lotsberget och den idylliska 
natur- och kulturmiljön. Lotsarkivet finns i Mästerlots-
ens skärgårdsrum.

Skärgårdsmuseet
Föreningen Skärgårdsmuseet i G:a Oxelösund startades 
1994. Tanken var att visa hur man levde i skärgården 
förr i tiden. Skärgårdsmuseet invigdes 1995 och har 
sedan dess varit öppet under juni-augusti.

Badhusviken och Breviken
I Badhusviken, på gångavstånd från Oxelösunds cen-
trum, finns Oxelösunds gästhamn. Här låg i början 
på 1900-talet kall- och varmbadhus och badhotell. I 
Breviken utvidgades vid samma tid Oxelösunds hamn 
och TGOJ:s järnvägstrafik.

Sjöfartsmuseet
I Sjöfartsmuseet kan du grotta ner dig i hamnens histo-
ria samt skåda en 80-årig rederiverksamhet uppbyggd 
på malmtransporter. Bland mycket annat.

Program 2017

9.00  Välkommen till Gamla Oxelösund för förmiddagskaffe och guidade visningar av Lotsarkivet,  
  Kulturstigen och Skärgårdsmuseet.

12.00  Vi intar lunch på Läget hamnkrog & bar.

13.30  Eftermiddagen inleds med en vandring  genom ”Historien i Sörmland” till Sjöfartsmuseet.  
  Vi får en visning av Sjöfartsmuseet innan eftermiddagsfikat som avslutar dagen. 

15.30    Hemresa.

Datum: 15 maj till 15 juni 2017. Datum genom överenskommelse vid bokning.
Kostnad:  300 kr/person inkl. besök och visningar, för- och eftermiddagsfika samt lunch.
Vi tar emot grupper på mellan 15-30 personer. Andra gruppstorlekar efter överenskommelse.
Information och bokning: Oxelösunds Hembygdsförening 0155-30 068 eller Christer Marklund 
070-526 47 78. E-post: oxelo.hembygd@gmail.com Anmälan senast den 1 maj.
Avbokning: Sker senast 14 dagar före resedatum. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.
Arrangörsförening: www.hembygd.se/oxelosund
Läs mer om besöksmålen:  www.hembygd.se/oxelosund/temaresa
  

Kustliv och sjöfart7)

Foto: Andreas Snäck

Bilder från Visit Oxelösund

Skärgårdsmuseet
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- betydligt fler spännande resmål
 

Tillsammans med hembygdsföreningarna kan 
ni resa i tid och rum, få er en rejäl fika, uppleva 
glömda platser och höra spännade skrönor med 
stor dramatik och varierande sanningshalt.

Om ni hellre planerar er egen resa vill vi ändå 
passa på att tipsa om att hembygdsföreningarna, 
som framgår av resorna i denna tidning, ofta kän-
ner till lunchställena med det där lilla extra och 
den lokala hantverkaren eller försäljaren med det 
unika utbudet. 

Vi kan hjälpa er planera en resa ni kommer att 
minnas länge. 

Varje prick på kartan nedan är en hembygds- 
förening. På hembygd.se/sodermanland hittar ni 
deras hemsidor under knappen “Föreningar”. 

Välkommen till Sörmland är ett samarbete med länets  
kommuner och Sparbanker. 

Fotografer detta uppslag och sista sidan: KGZ Fougstedt, Göran Dahl-
berg, Jennie Fornedal, Arne Westberg och Aradis. 

Välkommen till Sörmland

Tel 0155-24 62 28 • www.ostermalma.se

BESÖK VÅRT VACKRA 1600-tals barockslott, vandra i naturen 
och möt skogens vilda djur på nära håll. Vår väl renom merade 
vilt restaurang erbjuder god mat med inspiration från skogens 
skafferi. Sommarcaféet serverar hembakat och säljer viltkött, 
hemgjord marmelad, kryddblandningar presenter med mera. 

Naturligtvis erbjuder Öster Malma också ett boende nära det 
vilda, både i hotellstandard och vandrarhem.

Gå in på vår hemsida och läs mer om allt vi kan erbjuda.

SLOTTSMIDDAG  • DAGENS LUNCH • VILD GRILLBUFFÉ  
PUBKVÄLLAR  • AFTERNOON TEA • KONFERENSER 
KURSER • VILTPARK

Öster Malma
Ett utflyktsmål för fin smakare  

och naturälskare

WILDLIFE PARK • HOTELL • BAROCKSLOTT • VILTRESTAURANG • CAFÉ • GÅRDSBUTIK

Möt det  vilda!

Vem gillar inte att resa? Vi har här 
gjort det enklare för er eftersom 
vi vill att ni verkligen ska känna er 
välkomna till Sörmland. 

Det är andra året vi på detta sätt 
välkomnar föreningar och grupper 
till Temaresor i hembygder runt 
om i Sörmland. För er som gör 
dagsutflykter med era föreningar 
är detta ett tillfälle ni inte ska missa. 
Här är resorna redan planerade 
med mat, kaffe och visningar 
anpassade just för er. I samtal med 
arrangörerna kan upplevelsen 
anpassas än mer för era behov. 
 
Eftersom buss inte ingår i resan 
avgör ni själva vilken buss ni bokar, 
var den utgår från och så vidare. 
Vissa resor kan också genomföras 
med bil. 

Hjärtligt välkomna!
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1) Vikingar, jägare och  
Karoliner
UllaBritt Jeffring,  
073-1013080  
u_barua@hotmail.com

2) I sörmländska bönders fotspår
Eskilstuna Tourist Center, 
016-710 70 00   
turism@eskilstuna.nu

3) Från slott till antroposofiska 
aktiviteter
Eva Andersson, 073-828 64 67 
eva.a.prastgatan@gmail.com

4) Kanoner och grovplåt
Bengt Sjögren, 070-45 44 005  
bengt.g.sjogren@gmail.com

5) Besök hos Albertus, Axel och 
nunnorna 
Iha Frykman, 070-3402324  
iha.frykman@gmail.com

6) Natur, kultur och retur
Göran Dahlberg, 070-581 74 11 
goran.d.tystberga@gmail.com

7) Kustliv och sjöfart
Oxelösunds Hembygdsförening, 0155-30068
oxelo.hembygd@gmail.com

  www.hembygd.se/sodermanland


