
Lördag 17 september 
Vi kommer till Hälsingland där vi efter en 
kaffetår får del av linets intressanta his-
toria i Hälsingland. Vi går en guidad tur i 
Växbo Lins moderna väveri, vars maski-
ner ändå har många år på nacken. I buti-
ken njuter vi av vackra linne textilier. 

Sedan väntar oss en god lunch på Växbo 
Krog, (L). Sommartid finns här även en 
gammal kvarn, keramikverkstad, butik 
med hantverk mm. Har vi tur finns kanske 
någon hantverkare på plats idag också.

Så åker vi till Edsbyn för ett besök på 
E dsbyns Museum. Här får vi höra om 
 L  im-Johan,  hans levnadsöde och som 
efter sin död blev en av vår tids mest hyl-
lade och kända naivister. Vi ser hans mål-
ningar och träskulpturer.

Sedan till Hälsingegården Mårtes, en 
av de öppna Hälsingegårdarna. Vi hör 
om  dåtidens fester och kalas i de vackert 
smyckade rummen och ser på de vackra 
färgstarka målningarna.

Vi inkvarterar oss på Alfta Gästgiveri och 
äter en god middag, (M).

ReseSkaparna event och resor, 08-94 40 40, www.reseskaparna.se

Konstresa till Hälsingland
Täby konstvänner åker på

FAKTA

PRIS  (VId MInST 25P) 2 990 KR
AVRESA:  17 SEP 2016
I prIseT Ingår: 
•  Bussresa
•  Övernattning i dubbelrum
•  3 måltider, 2 busskaffe
•  Besök enligt program
•  Reseledare

(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

prIs enL sTege
25-29 PERS 2 990Kr
30-34 peRs 2 790 kR
35-39 peRs 2 690 kR

TILLägg: 
enkelrum 300 kr
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

AnMäLAn
Anmälan senast den 31 maj med 
namn, adress, tfn  och e-post till: 

Täby Konstvänner
Ann-Christine Aggeborn
Tfn: 08-510 505 26, 076-231 55 05
annagg43@gmail.com

PlATSTIllgång: Tidig bokning rekom-
menderas då platserna är begränsade.

Anneli Wiklund

söndag 18 september
dagen börjar med ett besök på Hälsinge-
gård Ol-Anders och konstnären Mårten 
Anderssons litografiutställning.
Ol-Anders är också ett världsarvscentrum 

Han jämförs med Rousseau - under den här turen möter vi Lim-Johans 
naivistiska konst. Vi tar del av konstnären Mårten Andersson litografi-
utställning, besöker världsarvet Hälsingegårdar och hör om dåtidens 
fester och kalas i de vackert smyckade rummen.  Vi njuter också av 
vackert linne, god mat och gediget hantverk.
Det här är en resa för alla sinnen!

för Hälsingegårdar och förutom infor-
mation och en liten butik i centret kan 
vi också se på måleriet i Hälsingegården 
strax intill. 

Vi gör en tur längs ljusnans dalgång och 
besöker världsarvsgården Gästgivars där 
vi ser på Jonas Wallströms vackra scha-
blonmåleri. 

lunchen äter vi på Lilla k´s Trädgårdskök 
(L), på Mobackes Trädgårdscenter. Cen-
tret är   norrlands största och en totalupp-
levelse med idéträdgård, hantverk, blom-
mor, buskar och restaurang. 

Efter lunch  besöker vi Anny på Åter-
brukshyttan. Hon visar och berättar på 
ett inspirerande och härligt sätt om hur 
hon gör vackra lampor, vaser och glas  av 
gamla flaskor. Eventuellt träffar vi en duk-
tig silversmed också.

Så ett besök i Bollnäs kyrka. Kyrkan har 
många bevarade medeltida träskulpturer. 
Mest omtalat är det stora Maria-altarskå-
pet som anses vara en av Haaken gulle-
sons mest imponerande verk. 

Vi ser några av hans skulpturer och hör 
lite om den forskning som gjorts kring 
hans verkstad.

Fulla av nya intryck vänder vi sedan hem-
åt igen.


