SKARADJÄKNAR !
Program för våren 2020
* After Work på HÔTEL EGGERS den första torsdagen i varje månad.
Gå in vid hotellets reception. Vi sitter i sofforna till höger fr o m klockan 18.
Du tittar in när du kan och stannar så länge du har lust!
Vårens träffar är torsdagarna den 5 mars, 2 april, 7 maj och den 4 juni.

* Göteborgsföreningens årsmöte – fredagen 13 mars kl 18.00
Se tidigare utsänd inbjudan! Glöm inte att anmäla dig senast den 8 mars!

* Akademiska Körens vårkonsert i Universitetets aula, Vasaparken
– lördagen 25 april kl 17.00
Årets vårkonsert äger rum den 25 april och efter konserten följer vi med kören på
deras sittning och får på detta sätt en afton full av god mat och mycket musik.
Priset för konserten är 150:- och för sittningen, buffé + ett glas vin 400:-/pers
Avgiften sätts in på Skaradjäknarnas bankgirokonto 127- 8274.
OBS !!! Vi har begränsat antal platser till sittningen så först till kvarn ….
Antalet platser till konserten är obegränsat.
Anmälan görs till skaradjaknarna.i.gbg@gmail.com eller
till Agneta Theander, tel: 0709-685978
* Vårutflykt till det pittoreska Alingsås med omnejd – onsdagen 13 maj
Alingsås fyllde 400 år förra året och firade då genom att lyfta fram sin intressanta
historia på många olika sätt. Den 13 maj har vi möjlighet att få ta del av denna
med hjälp av våra guider som får oss att upptäcka staden och se den med
nya ögon.
Programmet för dagen finner du på omstående sida
Pris för dagen inkl guidningar, lunch och kaffe är 500:- /pers för medlemmar och
600:- för övriga. Avgiften sätts in på Skaradjäknarnas bankgirokonto 127- 8274.
Anmälan senast torsdagen 25 april till skaradjaknarna.i.gbg@gmail.com
eller till Agneta Theander, tel: 0709-685978

* Djäknedagarna i Skara
Fredagen den 22 maj – Föreningens årsmöte i Skara
Lördagen den 23 maj – Årets Djäknedag i Skara
Programmet för djäknedagarna finner du på vår hemsida www.skaradjaknarna.se

Program
8.00

Samling för avfärd från Gustav Adolfs Torg

8.15

Avfärd med Ellös buss.

9.15

Vi anländer till Nolhaga där Birgitta Eriksson-Löfgren, stadsguide
i Alingsås, möter upp. Hon tar oss runt i Nolhaga och
berättar om Jonas Alströmer, gården, parken och slottet.
Vi avslutar besöket med en vätskekontroll i parken och beger oss
sedan in till centrala Alingsås

11.00

Där blir vi guidade runt i denna 400-åriga småstadspärla med
sina kaféer och charmiga handelsgårdar.

13.00

Lunch på den nyöppnade Restaurang Sjöö vid Gerdska strand.
vi bjuds på sill-och salladsbuffé, dagens varmrätt (kött, fisk eller
vegetariskt, ange önskemål vid anmälan), bordsvatten och kaffe
med enklare efterrätt.
Vi äter och njuter förhoppningsvis av utsikten.

14.30

Vi besöker Alströmergymnasiets bibliotek där vi får en visning av
gymnasiets konstsamling.
Håkan Kumler introducerar samlingen som innefattar konstnärer som
Karl Nordström, Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Sven Erixon – X:et,
Tor Bjurström, Nils Nilsson, Inge Schiöler, Axel Olsson, Erik Olsson
och Britta Nerman.
Det handlar om konst daterad från 1890-talet – ca 1950. Vi får se
detta som ett unikt tillfälle, då konstsamlingen normalt inte visas för
allmänheten.

16.00

Eftermiddagskaffe på ekobageriet Nolby gård strax norr om Alingsås.
Tillfälle att se in i byggåtervinningsaffären ”Hus till Hus” i ladugården.

17.00

Hemfärd

18.00

Beräknad hemkomst till Göteborg.

Välkomna till en innehållsrik dag!
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
Skaradjäknarnas förening i Göteborg

Våra arrangemang gör vi i samarbete med

