Inbjudan

Sommaravslutning för dig
som cirkelledare!
Du som cirkelledare i SV har den allra viktigaste rollen för
att våra cirklar håller hög kvalitet och ger nöjda deltagare!
Som tack för en lyckad termin vill Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län bjuda in dig till sommaravslutning. Det
finns fyra avslutningar att välja på och du bestämmer själv
vart du vill delta. Välkommen!

Följ med till Almviks Tegelbruk
På Almviks Tegelbruksmuseum får du uppleva hur det var att arbeta på ett tegelbruk
förr i tiden samt hur tillverkningen fungerade. Vi får en guidad visning och därefter
bjuds du på smörgåstårta.
Måndagen den 30 maj kl. 17.00, samling
Tallbacken Almvik

Besök på Hammarsmedjan i Orrefors – En levande tidsresa
Upplev Glasrikets första industri! Det är en
tidsresa som talar till alla sinnen. I smedjan
porlar, dunkar och pyser det. Känn doften av
tjära och kol, lyssna till blåsmaskinens pustande och upplev smälthammarens dån. Vi får
se prov på smide, kanske får du också testa?
Kvällen avslutas med buffé på Orrefors hotell.
Tisdagen den 7 juni kl. 18.00, samling vid
Hammarsmedjan, bruksområdet Orrefors.

Häng med på grissafari!
Välkomna till Voxtorpsgården, 2,5 mil söder
om Kalmar där vi med traktor och vagn åker
ut till gårdens grisar och hjälps åt att ge

suggorna mat. Under turen berättar Karin
och Jonas, ägare till Voxtorpsgården, lite
kort om de djur vi möter vid varje stopp.
Efter turen bjuds det på fika.
Torsdagen den 9 juni kl. 18.00, samling vid
Voxtorpsgården, Ljungbyholm.

Välkommen till Sveriges äldsta
apotek
Vi får en guidad rundvandring och kunskaper om 1800-talets medicinska metoder.
Förutom officinen, laboratorium och
destillationsrummet finns en trappa upp en
drogvind, stötkammare och apotekaren Tore
Carlssons medikamentburkar med uppgifter
om innehållets läkande och helande effekter. Visningen avslutas i örtagården där en
mängd medicinalväxter finns och därefter
njuter vi en somrig buffé tillsammans.
Måndagen den 13 juni kl. 18.00 vid Stranda
Hembygdsförening, Kvarng. 26 Mönsterås

Anmälan till resp arrangemang
senast fyra dagar innan.
Kom ihåg att anmäla ev allergi.
0771-20 20 70 eller kalmarlan@sv.se

