VÅRPROGRAM 2022
GLASRIKETGUIDERNA

Sön 13 mars kl 09:30-13:00
VILHELM MOBERGS MOSHULT
Guidad vandring i författarens fotspår. Det blir förmiddagskaffe med Mobergskringla, guidad vandring bl a
Utvandrarleden, Stationen, Modala Glasbruk, Gamla
skolan och lunch med hemlagad ”Mobergare”
Följande tillfällen erbjuds: Sön 13/3, 27/3, 10/4, 17/4,
1/5, 15/5 och 29/5.
Pris: 3,5 h guidning inkl förmiddagskaffe & lunch 595 kr.
Guide: Jan-Åke Karlsson 070-592 99 11.
Moshult Vandrarhem: Katti Franzén 076-313 48 39
Location: Moshult 120, 361 91 Moshultamåla.

Lör 26 mars kl 14:00-16:00
FRÅN LORTBRO TILL NYBRO
- en lättsam stadsvandring om Nybros historia
Berättelsen om hur Nybro växte från att vara en rastplats mellan Växjö och Kalmar till att bli en stad. Varför
heter det Grönvägen? Och Paradiset? Och hur kom det
sig egentligen att människor under brunnsepoken vallfärdade hit för att dricka vatten och andas in tallarnas
friska doft? Samling vid Bolanders Bäck framför Lindex
170 kr pp, kaffe och bakelse på Stora Hotellet ingår.
Boka plats på 076-014 03 22 Maria Rudström

Sön 24 april kl 09:30-12:00
ROSTOCKA HOLME
Historiska spår från medeltiden och istidens verkningar.
På Rostocks holme låg under medeltiden en stormannagård. Platsen låg mellan två folkland, Möre och Värend
och nära gränsen mellan Sverige och Danmark. Här ser
vi också spåren av istidens verkningar, rullstensåsar, isräfflor och en dödisgrop.
Pris: Guidning inkl fika i den medeltida miljön 200 kr.
Guide: Jan-Åke Karlsson 070-592 99 11
Parkering ledens början: hitta.se/slutet på Idrottsvägen
Koordinater: 56.63950, 15.58134

Sön 15 maj kl 13:30-16:00
FRÅN BYKÄRNA TILL UTMARK
Vi tar kornas väg till sommarbetet och upptäcker spår
och lämningar från föregående generationer.
Bonnafika serveras på utmarken och hemfärd blir med
traktor och vagn.
295:-/person, barn under 12 år 150:Kläder efter väder och bekväma skor.
Samling Rugstorps Lantgård
Boka plats på 070 685 31 33 el 070 665 31 31
Örjan & Ingeli Ivansson

Lör 21 maj kl 15:00-16:30
VATTNET I GROPEN
- Från isvatten till badvatten
Geologen Jan Mikaelsson berättar den spännande historien under en lättsam promenad en bit utmed Linneasjön.
Är det sant att det legat ett strandat isberg på platsen
och att isbjörnar lufsat omkring på campingplatsen samtidigt som fjällrävarna ylade på torget!? Vi reder ut sjöns
hisnande historien.
Samling på campingplatsen vid Linneasjön. 150 kr/p

Sön 22 maj kl 15:00-17:00
SJÖ-KÄRR-SJÖ
- Restaueringen av Hökasjön
Om den spännande restaureringen av en del av Hökasjön
strax söder om Nybro. Av olika orsaker har sjön vuxit igen
men nu genomförs grävningar för att återställa en del
av den tidigare så värdefulla miljön för växter, djur och
människor. Evert och Bernt Petersson tillsammans med
Jan Mikaelsson visar och berättar.
Samling vid sjön, skylt vid S Svalehult utmed Alsjöholmsvägen.150 kr/p. Info: Evert Petersson 076 - 339 20 42

Lör 28 maj kl 12:30-16:30
Videkissar och kristaller -vi skulpterar i
glashyttan
Nyvakna ord och mycket verkstad i vårens tecken.
Välkomna till en spännande dag där ni tillsammans med
glaskonstnär Anna-Linda Gabriel utforskar egna eller
andras dikter om våren och skulpterar personliga
vårminnen i glashyttan.
Ålder: Från 16år
Var: På The Glass Factory
Pris: 950 kr Kaffe och fika ingår. Max 6 personer.
Föranmälan till Anna-Linda Gabriel, 070-2786922.

Sön 29 maj kl 10:00-11:30
EKstra allt - allt om trädens konung; EKEN!
Mytomspunnen, helig, älskad och hatad. ”Det finns inget
bönderna hatar såsom unga ekar och unga adelsmän”...
Berättelsen om eken rymmer den spännande berättelsen om vårt kulturlandskap och om vår samhällsutveckling. Eken är ett universum i sig; ett ekosystem
där över 1000 andra arter har eken som sitt hem.
Madesjö klockaräng, samling vid ingången till Klockarängen vid Madesjö kyrkstallar. Museet öppet efteråt.
150 kr pp, kaffe och våffla ingår.
Boka plats på 076-014 03 22 Maria Rudström

Vi som guidar i vår

Jan-Åke Karlsson
Glasriketguide med
inriktning på Moberg
och utvandrarbygd.
070-592 99 11
glasriketguiderna@outlook.com

Jan Mikaelsson
Geolog och erfaren
guide med specialitet
landskapets historia
och sambanden mellan
natur och kultur.
070 512 55 69
jangeologen@live.se

Maria Rudström
Glasriketguide och
guide i Hammarsmedjan i Orrefors.
Inriktning kulturhistoria
och mathistoriska
upplevelser.
076-014 03 22
info@utfarden.se

Örjan Ivansson
Lantbrukare med
intresse för
mathantverk och
kulturhistoria.
cafe@rugstorp.com
070 685 31 33

Anna-Linda Gabriel
Glaskonstnär verksam
med studio på The
Glass Factory som med
den 1100C varma glasmassan skapar personliga möten mellan
människor i Glasriket.
070-2786922

Betalning på plats, kontant eller swish

www.glasriketguiderna.se
Kontaktperson Jan-Åke Karlsson 070-592 99 11 glasriketguiderna@outlook.com

