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Söndag 19 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, Pestkyrkogården och lunch med 
hemlagad ”Mobergare” på Moshult Vandrarhem.
Erbjudna tillfällen: Sön 19/3, 2/4, 16/4, 14/5, 28/5 & 11/6.
Pris: 3,5h guidning inkl. kaffe och lunch 595kr. Föranmälan.
Guide: Jan-Åke Karlsson - 070-592 99 11 
Moshult Vandrarhem: Katti Brolin - 076-313 48 39
Start: Moshults Vandrahem, Moshult 120, Moshultamåla.

 
Lördag 22 april 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 Paradiset? 
Hur kom det sig att människor under brunnsepoken vallfärdade hit 
för att dricka vatten och andas in tallarnas friska doft? 
Samling vid Bolanders Bäck framför Lindex.
Pris: 230kr/person. Kaffe & bakelse på Stora Hotellet ingår. 
Boka plats på 076-014 03 22 - Maria Rudström 

 

Tisdag 9 maj kl 18:00-19:00

PUKEBERG - BERGET DÄR FAN BOR
En unik pärla i Nybro. På 500 meters avstånd finns Pukeberg, 
Thebacken, Qvarnaslät och Svartbäcksmåla. Vill du höra den 
fantastiska historien om området? Kärlek - arbete - kamp - dans 
- luffare och familjeliv. Om glasarbetarnas hustrur som strejkar 
- det är för mycket musik och för lite glasarbete! Fascinerande 
historier om människorna i området. Välkommna till en 
underhållande stund & vandring i Pukebergsområdet. Medtag fika! 
Vid vackert väder fikar vi på Thèbacken. Vi träffas på Pukebergs 
parkering. För mer info: 076-826 91 62, Mia Johansson
Pris: 150kr - Ingen föranmälan

Söndag 23 april kl. 12:30-16:30

NÄR KNOPPARNA BRISTER, ISEN SMÄLTER OCH 
GLASET GLÖDER!
Välkomna att utforska och skulptera personliga vårminnen i det 
varma glaset med glaskonstnären Anna-Linda Gabriel.
Plats: The Glass Factory
Pris: 950kr - Fika & inträde till museet ingår. Max 6 personer.
Föranmälan till Anna-Linda Gabriel på 070-278 69 22

Söndag 7 maj kl 09:30-13:00

ROSTOCKA HOLME / BIELKELEDEN
Historiska spår från medeltiden & istidens verkningar. På Rostocks 
holme låg en stormannagård under medeltiden, mellan Möre och 
Värend, nära gränsen mellan Sverige och Danmark. Här ser vi 
spåren av istidens verkningar, rullstensåsar, isräfflor och en 
dödisgrop. Samling på parkering ledens början: hitta.se/slutet på 
Idrottsvägen. Koordinater: 56.63950, 15.58134
Pris: Guidning inkl. fika i den medeltida miljön 200 kr.
Guide: Jan-Åke Karlsson - 070-592 99 11. Föranmälan.



 

Onsdag 10 maj kl. 18:00-19:30

SVARTBÄCKSMÅLA I NYBRO
- dramatiska spår efter en svunnen tid
 

Följ med geolog Jan Mikaelsson på en fängslande resa i tiden! Vi 
tittar på bergarter från tiden när vulkanerna var aktiva i området. 
Vi lär om graniter och vulkanisk aska. På en annan plats kan vi, 
med lite fantasi, höra hur inlandsisen knakar & brakar. Dånet från 
isälvarna överröstar isbjörnarnas vrål och sälarnas skällande. Då 
byggs bland annat det unika deltat upp som delvis präglar miljön.
Samling vid Orienteringsklubbens stuga i Svartbäcksmåla.
Pris: 150kr - ingen föranmälan.
Kontaktperson och frågor: Jan Mikaelsson - 070-512 55 69

Söndag 21 maj kl 10:00-12:00

EKstra allt - allt om trädens konung; EKEN!
Mytomspunnen, helig, älskad och hatad. ”Det finns inget bönder 
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. 
Samling vid ingången till Klockarängen vid Madesjö kyrkstallar. 
Pris: 190kr/person, kaffe & våffla ingår. Hembygdsmuseet öppet 
efteråt (inträde 60kr). Boka plats: 076-0140322 - Maria Rudström 

Onsdag 24 maj 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 & grusvägar. Samling: Madesjö kyrka, Hermanstorpsvägen.
Pris: 150 kr/person. Medtag fika.
Boka plats på 070-382 38 95 - Carina Abelsson

 

Torsdag 1 juni kl 18:00-20:00

FÖRSOMMARKVÄLL VID HÖKASJÖ I SVALEHULT
Upplev en skön stund vid den restaurerade delen av sjön. Förutom 
det vackra och spännande landskapet kan vi förvänta oss fåglar 
i och runt vattnet, se och njuta av blomsterprakten och mycket 
annat som hör den tidiga sommaren till. Naturligtvis berättar vi 
om projektet och planerna på en fortsättning. Grillelden är igång 
om någon vill ta med något att grilla. Bernt och Evert Petersson 
tillsammans med Jan Mikaelsson står för informationen.
Mötesplats: Alsjöhultsvägen i Svalehult, se skylt. 
Ingen kostnad - Ingen anmälan.

Söndag 28 maj kl 14:00-16:00

FÖRSOMMARDAG I GISSAMÅLA
Gårdsvandring bland djur, odlingar och konstinstallationer. Mors 
dag-fika & säsongens första förevisning av aquaphoniväxthuset. 
Galleriet är tyvärr inte tillgängligt för rullstollsbundna.
Adress: Gissamåla 103 (tredje huset i byen).
Pris: 190kr/person. 
Föranmälan till Anna-Linda Gabriel på 070-278 69 22.
Hemsida: www.anna-lindagabriel.com



Vi som guidar i vår

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

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

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

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

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

Betalning på plats, kontant eller swish

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


