25 april 2018

Inbjudan till Sommarutflykt 2018
Sommarens utflykt går till Munkedals kommun, måndagen den 6
augusti. Vi kommer att få lunch på Torreby slott, besöka Foss kyrka
och lyssna till föredrag om den och om hembygden. Sedan tar vi en
tur med Museijärnvägen. Dagen avslutas med middag på
Hensbacka Herrgård.
Buss 1 avgår från Strömstad station klockan 10.00. Den stannar sedan för påstigning på
följande platser: Tanumshede Tanums grillen, Fjällbacka OK, Hamburgsund busstationen,
Gerlesborgsskolan, Hallinden, Torreby slott
Buss 2 avgår från Stenungssunds station klockan 10.00. Den stannar sedan på följande platser:
Myggenäs Korsväg busstationen,Varekibusstation, Henån busshållplatsen Henåns Brygga,
Rotviksbro Pizzerian vid Rotan, Torp, busshållplatsen utanför Coop, Torreby slott.
Ange var Du vill stiga på så får Du besked om avgångstid och bussvärdens mobilnummer.

12.00 Lunch på Torreby Slottsrestaurang. Bordsservering
13.30 Avfärd med buss till Foss kyrka
14.00 Visning av kyrkan samt föredrag om kyrkans och platsens historia, berömda
författare som fötts i Munkedal och hembygdsföreningens arbete
15.20 Avfärd med buss till Museijärnvägen
15.30 Kaffe vid Museijärnvägen. Resa ToR med museitåget, besök på järnvägsmuseet
18.00 Avfärd med buss till Hensbacka Herrgård
18.30 Aktuellt i Munkedals kommun. Föredrag av kommunalrådet Åsa Karlsson
19.00 Middag på Hensbacka Herrgård
21.30 Buss 1 avgår till Strömstad. Buss 2 avgår till Stenungssund
Antalet platser är begränsat till 90. I första hand för medlemmar och deras partner.
Först till kvarn gäller! Ev. restplatser kan utnyttjas av gäster.
Kostnad 525 kr för medlemmar. Ev. gäster betalar 850 kr.
OBS! Vid avbokning senare än 1 juli återfås inte inbetalad avgift!
Ev. övernattning ordnar du själv.
Anmäl dig genom att betala in 525 kr till Gillets PlusGiro 19 59 76-6 senast 1 juni.
Ange alla deltagares för-och efternamn. Anmäl ev. allergier, önskemål om gäster att
ställa på väntelistan samt om Du vill åka buss och i så fall var Du vill stiga på via mail till
Magnus Rådahl magnus@radahl.com
Välkommen att anmäla Dig till årets utflykt!
Utflyktskommittén:

Hakon Långström, deltar i utflykten
Magnus Rådahl, deltar i utflykten
Anne Scherman, tyvärr förhindrad att delta

