HÖSTPROGRAM 2022
GLASRIKETGUIDERNA

Söndag 17 juli 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 Pestkyrkogården, Moshultamåla gamla skola och lunch med
hemlagad ”Mobergare” på Moshult Vandrarhem.
Följande tillfällen erbjuds: Sön 17/7, 31/7, 14/8, 11/9,
16/10 och 30/10.
Pris: 3,5h guidning inkl förmiddagskaﬀe och lunch 595kr.
Guide: Jan-Åke Karlsson mobil 070-592 99 11
Moshult Vandrarhem: Katti Franzén mobil 076-313 48 39
Location: Moshult 120, 361 91 Moshultamåla.

Onsdag 31 augusti kl. 17:30 – 20:00
BRÄNDER OCH GIFTMORD
Vi cyklar till platser där det utspelat sig dramatiska
människoöden i fasanfulla bränder och giftmord. Och vem
var Påsa-Kriddan och Rike-Hassen?
Rundturen är ca 1,5 mil och färden går på både asfalt och
grusvägar.
Samling: Madesjö kyrka, Hermanstorpsvägen
Pris: 150 kr/person. Medtag ﬁka.
Carina Abelsson 070-382 38 95

Söndag 4 september kl. 11:00-13:00
HOHULTS BY - Vikingarnas bygata
Äntligen får vi alla komma till Hohults by igen! Radbyn som
ligger i anslutning till Alstermo kommer i år att åter ha en
öppen dag. Vi kommer att berätta den okända historien
om vikingatiden i Uppvidinge. Författaren Bernt Wiede,
med ﬂera vikingaböcker, kommer att gästberätta om sina
historier i böckerna som bl.a. utspelar sig i området. Vi
kommer att leta efter spåren av vikingar tillsammans. En
oförglömlig söndag! Start på Hasselbacken med promenad
till Hohultsby. Alt. möt upp i Hohult.
PS. för den som vill, går det utmärkt att ta med
kaﬀekorgen, som avnjuts i Björks allmogeträdgård.
Pris 150 kr/person.
För mer upplysning, Mia Johansson: 076-826 91 62

Söndag 18 september kl. 13:00-16:00
DET NYA GULDET
- Vandring i Gissamåla, Emmaboda
Tillsammans gör vi en vandring i årets odlingar på gården
och utforskar begreppet månskensbonde. Sedan samlas vi
runt olika spannmål som vi testar att förädla. Avslutningsvis genomför vi en fröbytarceremoni där vi också får
avnjuta must och ﬁka gjord på årets egen skörd av vete
eller alternativt hemskapat gluten/laktosfritt.
Pris: 450 kr/person - Begränsat antal platser.
Värd: Anna-Linda Gabriel 0702786922
Föranmälan eller bokningar av guidning vid annat tillfälle
görs via mail till: annaoglinda@gmail.com
Mer info kommer vid anmälan.

Lördag 24 september kl. 15:00-16:30
LÄRA OM LANDSKAP
- eller varför blev det som det är
Geolog Jan Mikaelsson berättar den spännande historien
om hur vårt landskap formats under 2 miljarder år. Kul
och inte så svårt när vi tar det lugnt och funderar ett tag.
Har det verkligen funnits en fjällkedja över Nybro och har
jorden vi odlar i avsatts av en kilometertjock inlandsis?
Vi reder ut begreppen när vi ses!
Plats: Orienteringsklubbens stuga i Svartbäcksmåla
Pris 150 kr/person - Ingen föranmälan
Frågor? Jan Mikaelsson, 070-512 55 69

Lördag 1 oktober 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
Pris: 190kr/person. Kaﬀe och bakelse på Stora Hotellet
ingår.
Begränsat antal platser, boka plats på 076-014 03 22
Maria Rudström

Söndagen 20 november kl. 18:00-20:00
JULMYS PÅ QVARNASLÄT
Välkommen på en mysig julkväll! Lyssna till berättarkollegorna Mia Johansson och Åsa Hallin samt Saga
Björling som svarar för musik och sång. En trio som
kommer att bjuda dig på stämning och en god jullandgång med påföljande kaﬀe och kaka.
Historien om den fornnordiska julen ﬁrad för tusen år
sedan och om julen tusen år senare. Serverad med
förtrollande musik och sång. En härlig uppstart söndagen
innan advent, för att komma i julstämning.
Plats & pris: Qvarnaslät Hembygdsgård, 300kr/person
Föranmälan, Mia Johansson: 076-826 91 62. Begränsat
antal platser.

Lördag 26 november kl. 10:00-11:30
JUL i GRANSKOGEN!
Till julen hör granen, men varför gör den det? Följ med
ut i skogen och lär dig mer. Sanning, sägner, glögg och
brasvärme samt möjlighet att hugga en miljöcertiﬁerad,
friväxande gran direkt i skogen.
Rugstorps Lantgård
Pris: 150kr/person, Gran från 125kr.
Boka plats på 070-685 31 33 el 070-665 31 31 Örjan &
Ingeli Ivansson

Vi som guidar i höst
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

Mia Johansson
Etnolog, med folktro
som specialitet.
076-826 91 62
upplevnaturochkultur
guide@gmail.com

Carina Abelsson
Glasriketguide med
intresse för friluftsliv,
natur och kultur.
070-382 38 95
abelsson1@telia.com

Betalning på plats, kontant eller swish

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

