Välkommen till
GNDS Vårutflykt 18 maj 2019 HUSEBY BRUK
och Florence Stephens värld

Vi träffas vid Exercishuset på Heden, där bussen avgår kl 08.00.
Kom i god tid!
Första stoppet är Kvibille Gästgiveri där vi blir serverade förmiddagskaffe/the´och två
smörgåsar. Vi har även möjlighet att köpa med oss härliga ostar från Kvibille!
Vi fortsätter efter en halvtimmes kaffepaus med bussen till Huseby Bruk. Här börjar vi med
att sträcka på benen en kort stund för att sedan dela upp oss i två grupper för att gå en
guidad tur i herrgården. En grupp startar på övervåningen och en grupp på undervåningen.
Här kommer vi att få uppleva att tiden stått stilla, än lyser kristallkronorna i de vackra
salongerna och i det unika kuriosakabinettet finns en samling märkvärdigheter, totalt 5000
föremål.
I det gamla Mejeriet strax bredvid köksträdgården vid kanten av Helige å ligger Frökens Café
och Restaurang där vi kommer att intaga en sen lunch.
Därefter finns tid för att på egen hand promenera Bruksgatan fram, bese den gamla
brukshandeln, den gamla smedjan, masugnen, parken mm och förflytta sig 100 år bakåt i
tiden!
På hemvägen finns inga planerade stopp så vår rekommendation är att ni som önskar något
mer att äta på hemvägen ordnar med en liten egen matsäck innan vi lämnar Göteborg på
morgonen, frukt kommer att finnas på bussen. Vi beräknar vara tillbaka i Göteborg ca 19.30
Kostnad för, resa, guidning, lunch, och förmiddagskaffe/the´ är 400 kr för GNDS medlemmar
och 500 kr för våra gäster. Anmäl dig gärna på deltagarlistan, och glöm inte markera om du
är allergisk.
Avgiften betalas in på GNDS bankgiro 859-7056 eller swish 1233048477 senast 3 maj,
vilken därmed är bindande. Då bussen har begränsat antal platser är det först till kvarn som
gäller. Deltagarna får plats i den ordning de har betalat.
Har du frågor når du Brita på 0720 404806, Elisabet på 0703 343131 och Yvonne på 0734
299960.
VARMT VÄLKOMNA!
Brita, Elisabet och Yvonne

