
MUSEUMSFORENJNGEN ~
FOR SYDSJÆLLAND & MØN

o

TAG MED PA SNAPHANETUR
TIL SVEND GØNGES FØDESOGN



Torsdag den 29.juli:
KI. 1000: Afgang med bus fra

Medborgerhuset i Lundby.
Ca 12.00: Indtagelse af medbragt frokost

på rasteplads i Sverige.
Ca. 1400: Besøg på Hembygdsgården,

Korgmuseet (kurvemuseet)
og Dukkemuseet i Lbnsboda

KI. 18.00: Fællesspisning i Lbnsboda.
Middagen betales af gæsterne selv.

KI. 1900: Vandrerhjemsgæster sættes af
ved vandrerhjemmet i Lbnsboda.

KI. 1930 De der skal bo på Hjartasjbtorpet
sættes af her.

KI. 20.00: Hotelgæsterne ankommer til Hotel
Breanas. Chauffør og bus overnatter
også på Breanas

Fredag den 30. juli:
KI. 9.00: Bussen kører fra Breanas og henter

de øvrige gæster på vandrerhjemmet
og Hjartasjbtorpet.
Fælles udflugt til Verum,
hvor Svend Poulsen blev født 1610

Ca 12-1} Fælles frokost for egen regning.
KI. 14.00: Bussen kører alle til

1600talsmarkedet på HJartasJbtorpet.
Vi spiser aftensmad på
Hjartasjbtorpet - for egen regning.

KI. 21.00 (eller senere, hvis alle ønsker det):
Bussen kører gæsterne, der bor
på vandrerhjemmet i Lbnsboda og
på Hotel Breanas hjem.
Markedet slutter kl. 23

Lørdag den 31.juli:
KI. 900: Bussen kører fra Breanas og henter

de øvrige gæster på vandrerhjemmet
og Hjartasjbtorpet.
Fælles udflugt til Svarta Bergen og
Stigs Harmonikamuseum i Hagghult.

KI. 12-1} Fælles frokost - for egen regning ..
KI. 14-2} Vi deltager i 1600talsmarkedet ved

Hjartasjbn Bussen kører - efter
fælles aftale - gæsterne til Lbnsboda
Vandrerhjem og Hotel Breanas.

PROGRAM

Søndag den 1.august:
KI. 9.00: Bussen kører fra Breanas og henter

de øvrige gæster på vandrerhjemmet
og Hjartasjbtorpet.
Fælles udflugt til Mbllehem, et
spændende museum for en
snedkerfamilie, drevet af
Hembygdsfbreningen i Orkened
Sogn. Beliggende ved Immeln (sø) i
idylliske omgivelser.

KI. 12-1} Fælles frokost på Helgas i
Lbnsboda Mulighed for indkøb i ICA
i Lbnsboda

KI. 14.00: Bussen kører mod Lundby.
Hjemkomst kl. ca. 18.00.
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Har du lyst til at komme til det nordøstlige Skåne og besøge det sogn. hvor Svend Gønge blev født i 1610 samt
komme til 1600talsmarked ved Hjartasj6n i L6nsboda. så har Borgerforeningen Lundby og Foreningen Svend
Gønge i samarbejde med Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn et godt tilbud til dig.

Torsdag den 29 juli kl. 10 kører vi ibus fra Lundby til Lbnsboda, hvor vi overnatter til søndag den l. august.
Hjemkomst søndag kl. 18. Prisen for turen ind de tre overnatninger er forskellig, alt afhængig af, hvordan man
ønsker at overnatte.

Køjesenge på torpet
Ønsker du at overnatte på H}irtasjbtorpet ved Lbnsboda - der hvor 1500talsmarkedet holdes, kan du komme med
på turen for kun 1500,- kroner pr. person. Med i prisen er buskørsel og overnatning. Du skal selv medbringe sove-
pose eller sengetøj, og du sørger selv for morgenmad og anden forplejning. Overnatning foregår i sovesal.

Værelse på vandrerhjem
Du kan også vælge at sove på vandrerhjem i Lbnsboda. Hvis du vælger den løsning, koster turen 2200,- kroner pr.
person. Med i prisen er buskørsel, tre overnatninger med morgenmad, sengetøj og linned. Der er seks tomandsvæ-
relser og tre firemandsværelser på vandrerhjemme!l alt 24 sove~p_la_d_se_r_. ~ _



Overnatning på hotel
Endelig kan du vælge at overnatte på konferencehotellet Breanas, som ligger ved Immeln - en sø ca. 15 kilometer
fra Lbnsboda. Bussen kører hotelgæsterne til hotellet om aftenen og henter dem om morgenen efter morgenmad.
Prisen pr. person for hotelovernatning er 3200,- kroner for de tre nætter ind morgenmad. Denne pris forudsætter
overnatning i dobbeltværelse. Hvis man ønsker enkeltværelse koster det 200,- kroner ekstra pr. nat

Mere information:
Kunne du tænke dig at vide mere om turen til Lbnsboda og omegn, kan du få yderligere informationer ved henven-
delse til Peter Sten Hansen, sten@postrtele.dk, eller ved at ringe påtlf. 6130 1004.

Først til mølle-princippet gælder Når bussen er fyldt op, stopper muligheden for at komme med
Derfor: vil du være sikker på at komme med, så meld dig til i god tid.

Tilmelding:
Send en e-mail til sten@postrtele.dk, hvor du tilmelder dig turen. Husk at fortælle, hvor mange I er, hvordan I vil
bo (i køjesenge på Hjartasjbtorpet, på vandrerhjem i Lbnsboda (2 eller 4 sengs-rum) eller på Hotel Breanas)
Husk at give besked, hvis I ønsker enkeltværelse for en ekstrapris på 200, - kroner pr. nat
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