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                                           INBJUDAN MEDLEMSRESA                                                             

Tisdagen den 7 juni arrangerar Skövde Idrottshistoriska Sällskap en vårresa. Stenstorps buss tar oss med på 

en tur där vi får njuta av både lite gammalt och lite nytt. 

Första stoppet är Värnamo och Vandalorum som är ett mycket spännande konst och designcenter med 

unika utställningar som presenterar nutida formgivare och konstnärer. Vi blir guidade där. Det finns också 

en designshop och en välrenommerad restaurang, Syltan, där vi intar vår lunch. 

Mätta och belåtna tar vi oss sedan norrut till det unika Tändsticksmuseet i Jönköping vackert beläget vid 

Vätterns södra strand. En intressant historia finns att berätta och vi blir guidade även där. 

Sedvanliga lotterier och frågesport ska vi också roa oss med. 

Allt detta till en subventionerad kostnad av 665 kronor. Subventionen gäller alltså medlemmar men det går 

jättebra att ta med en icke medlem (hustru, god vän eller liknande). Icke medlem betalar 765 kronor. I 

priset ingår: Resa, guidningar enl. ovan, fikor, entréer och lunch. Bli medlem?  Kostar 140 kronor. 

Obs! Betalning kan ske antingen till vårt plusgirokonto 14 47 72 – 1 (glöm ej skriva namn) eller kontant i 

bussen. Jämna pengar uppskattas. Tag gärna med lite kontanter till vårt lotteri. Om du inte har kontanter 

ordnar vi med swish avseende lotterna.  

För resan 7 juni gäller: 

kl. 08:30 Avresa från P-platsen framför Radio Skaraborg 

ca 10:00 Busskaffe med fralla 

ca 11:30 Guidning på Vandalorum 

ca 12:30 Lunch på restaurang Syltan 

ca 14:00 Avfärd mot Jönköping 

ca 15:00 Guidning på Tändsticksmuseet 

ca 16:30 Avfärd mot Skövde 

ca 17:00 Busskaffe med bulle/kaka 

ca 18:00 Hemkomst  

Anmälan om deltagande senast 20/5 och det är jag, IngaBritt Gustafsson, som tar 

emot er anmälan på tel. 070-62 52 483 eller ingabrittgust@gmail.com. Ni får en 

bekräftelse på er anmälan om ni sms:ar, mailar eller betalar per plusgiro. 

Först till kvarn gäller. 
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