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Kallelse, vårutflykt 2009

Bussresa till Ryttmästarbostället utanför Skövde
med stopp vid kanalmuséet i Sjötorp
Lördagen den 13 juni kl 8.20 från Stallet, Bofors
Hemkomst ca kl 16.30
Välkomna!
Bussen avgår från Stallet klockan 8.30 med destination Sjötorp. Där besöker vi
Kanalmuseét och dricker förmiddagskaffet. Här kan man ta del av den spännande historia som
minner om gångna tiders sjöfart på Vänern och Göta kanal.
I anslutning till museet finns en intressant utställning av gamla motorer, de flesta iordningställda
till bruksskick och körbara.
Därefter åker vi vidare mot Skövde och Ryttmästarbostället.
Ryttmästarbostället, vid Simsjön utanför Skövde, drivs av en ideell förening. Föreningens syfte
är, att bevara befintliga byggnader, möbler och bruksföremål från indelningsverkets tid samt
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tillse att samlingarna är tillgängliga för allmänheten. Kavallerimajoren Bernhard Englund
berättar inlevelsefullt om våra gamla knektar och deras befäl.
Inne i bostället kommer vi att avnjuta en gammaldags buffé, till vilken, om man så vill, serveras
snaps efter ett 300-årigt recept tillhörigt Västgöta Regemente.
Den fantastiskt låga kostnaden för allt detta är endast 380 kr. Då ingår resa i turistbuss, inträde
och enkel information på kanalmuséet, förmiddagskaffe, guidad visning av Ryttmästarbostället
som avslutas med en gammeldags buffé. Allt ingår i priset (utom eventuell snaps)!

Länkar

Kanalmuséet:
http://www.vastsverige.com/templates/product____1172.aspx?prodId=45715

Ryttmästarbostället: http://www.ryttmastarbostallet.nu/

Vi har preliminärbokat för ca 40 deltagare och det är först-till-kvarn principen som gäller för
anmälan.
Välkommen till en resa som med ett fullmatat dagsprogram kan bli något utöver det vanliga.
Bussen kommer att stanna för påstigning vid Medborgarplatsen i Degerfors (ca 08:45), meddela
vid anmälan om du vill stiga på i Degerfors.

Anmäl dig senast fredagen den 29 maj till någon av nedanstående.
Bifoga gärna ditt mobiltelefonnummer med anmälan så att vi kan väcka eventuellt morgontrötta
resenärer.
Anders Hagberg
Björn Edström
Göran Sundmar
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