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Kallelse, vårutflykt 2011
Bussresa till Skåne med besök på Artillerimuseumet
och Hässleholms fordonsmuseum
Lördag-Söndag den 28 – 29 maj kl 06.50 från Stallet, Bofors
Hemkomst söndag ca kl 19:10
Välkomna!
Bussen avgår från Stallet, Bofors 06:50 med destination Skåne. För Örebroare finns möjlighet
för påstigning vid Sanna Kro 06:20 Ett första stopp kommer att göras i Skövde där vi tar en
bensträckare och passar på att titta på Skövdes garnisionsmuseum. Därefter fortsätter vi mot
Skånes slättland. Lunch intas vid någon av våra fina vägkrogar. Ca 15:00 är vi framme i
Hässleholm och får där en guidad tur på Hässleholms museum som hyser en imponerande
samling militärfordon.
Övernattning sker sedan på Ravlunda skjutfält där vi har enkelrum bokade. Kl 19:00 står
middagen uppdukat åt oss.
På Söndagen efter en stabil militär frukost reser vi tillbaka norrut mot Kristianstad och besöker
Artillerimuseumet, där vi får en guidad visning. Efter lunch reser vi sedan tillbaka mot Karlskoga
och beräknas ankomma 19:10
Den fantastiskt låga kostnaden för allt detta är endast 800 kr. Då ingår resa i turistbuss,
förmiddagskaffe, inträde till Skövde garnisionsmuseum, Hässleholms museum och
Artillerimuseum. Två luncher, samt frukost och middag på Ravlunda skjutfält ingår i allt detta.
Till middagen serveras måltidsdryck, för de som önskar ädlare drycker finns det möjlighet att ta
med egna.

Skynda dig att anmäla dig för att inte missa detta unika tillfälle till ett mycket lågt få studera
militärfordon och artilleripjäser på närmare håll. Vi behöver få in 20 anmälningar för att resan
skall bli av.
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Länkar

Skövde Garnisionsmuseum:
http://www.garnisonsmuseet.se/

Hässleholms museum:
http://www.hassleholmsmuseum.se/index.shtml

Artillerimuseumet Kristianstad:
http://www.artillerimuseet.se/

Anmäl dig senast fredagen den 20 maj till någon av nedanstående.
Bifoga gärna ditt mobiltelefonnummer med anmälan så att vi kan väcka eventuellt morgontrötta
resenärer.
Björn Edström
Owe Nilsson
Nils Johansson

Etmb/WEC
Nno/ORTUSA
Jonn/WEA

Tel. 733257
Tel. 82247
Tel. 733307

bjorn.edstrom@baesystems.se
owe.nilsson@saabgroup.com
nils.johansson@baesystems.se

