
.     Konst- och Bruksglasföreningen    . 
 

Konst- och Bruksglasföreningen inbjuder, i samverkan med Studiefrämjandet och Rydaholms Buss, till bussresa 

Stockholm  21 - 22 september  2019  

Buss avgår lördag 07.30 från Norrtullskolan, Skolgatan 2, Växjö. Hemkomst söndag 22.00 – 22.30 
 

Färden går lugnt och fint norrut…Vi gör två stopp under resan, bussfika i Grännatrakten och lunch på  
Wärdshuset Rasta Nyköpingsbro. God fiskrätt med sallad, bordsvatten,kaffe och kaka. Vi blir serverade vid borden! 

 
Därefter direkt till  Stockholm och Schefflerska palatset ”Spökhuset” som denna dag öppnar upp bara för oss! 

       
                                                    Foto Press punkten                            1888 - 1984 
 

Cecilia Gottfridsson tar emot och ger oss en specialvisning av Agnes Hellners unika samling av  Orreforsglas.  
Samlingen omfattar c:a 700 föremål från åren 1913 – 1983. 

Agnes Hellners intresse för glas började då hennes far, Johan Ekman, köpte Orrefors glasbruk 1913. 
 

Bussen tar oss till Hotel Riddargatan där vi checkar in 
Efter en vilostund på rummet samlas vi 19.30 för gemensam kort promenad till Restaurang Grodan Grev Ture. 

Vi äter gott, Entrecote med tomat, haricotverts, bearnaise och pommes frites samt en smarrig dessert. 
Bordsdryck vatten, vin betalas av var och en. 

 

 
 

Efter en lång lördag tar vi det lugnt på söndag morgon, vilar eller ta en promenad på Östermalm!  
Bussen hämtar oss 10.30 för färd till Nationalmuseum (öppnar 11.00) 

 

                             
                           Foto: Pekka Pääkkö                     Foto:Nationalmuseum                    Foto: Sandra Eriksson 
 

Efter 5 års renovering återinvigdes Nationalmuseum 13 oktober 2018. 
Ett gigantiskt projekt, där museets utställningsyta utökats betydligt och  

en omfattande teknisk uppdatering  har gjorts. 
Vi får veta mycket mer när vi kommer till museet där två guider välkomnar oss!  

Vårt besök börjar med guidad visning  11.15 – 12.15 (två grupper).  tema ”Den Nyrenoverade Byggnaden”! 
 

12.30 äter vi lunch i Restaurang Nationalmuseum  
(meny ej fastlagd – meddelas anmälda deltagare)  

 
Därefter dags för egna upplevelser av samlingarna och aktuella utställningar 

 
Vi är på Nationalmuseum  till 15.30 då bussen hämtar oss för färd mot Småland. 

 
Under hemfärden gör vi ett stopp på Stavsjö Krog, Stavsjö. 

 Vi slår oss ner vid framdukade bord  där kaffe/te och en kvällssmörgås (ost & skinka) serveras oss. 
I Jönköpingstrakten gör vi också ett stopp för att sträcka på benen…. 

 
                       

Avgift 2900 kr inkl. buss, logi, frukost, guider, förmiddagsfika lö, kvällsfika sö, två luncher samt middag lördag kväll. 

Inbetalas till postgiro 640 01 05 – 0 
För medföljande gäster (icke medlemmar) tillkommer en avgift med 150 kr. Begränsat antal - först till kvarn…. 

Sista anmälningsdag lördag 7 september till 
Lilian Hult 070 – 566 96 19, lilian.hult@fagraback.net  www.konstochbruksglasforeningen.se 
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