
Luffarliv! 
 

Torsdag 10 oktober 2019 
 

En kul och intressant dag då vi åker till Småland och träffar Luffare, skrattar 

och lär oss mer om den svenska luffarepoken! 
 

Vi börjar resan i Ängelholm vid Polishuset kl 7.45 och i Munka Ljungby vid 

Munkabygget kl 8, för att bege oss mot Småland. När vi kommer till Ljungby tar 

vi in på Gästis och dricker förmiddagskaffe.  

Färden går vidare och i Boda möts vi av luffare.  

Vi hälsas välkomna in på luffarmuseet och tas om hand av Snacke-Per och hans 

kompisar. Det här är inget vanligt museum utan här skrattas det, man sjunger, 

trivs och mår bra. Vi får höra om luffare och lite om glasets historia på ett 

skämtsamt sätt.  

Vid lunchtid låter vi oss väl smaka av deras luffarbuffé, med godsaker som 

luffarna åt. Det ges tid att titta runt på museet som är ”fullt av prylar för alla 

smaker” ☺, bl a stora mängder luffarkonst och glas. Lite senare blir det kaffe 

med Småländsk ostkaka och Snacke-Per berättar på ett väldigt omtyckt sätt om 

luffarna som besökte glasbruk och tegelbruk under luffarepoken. Han serverar 

både sanna och mindre sanna historier om dessa fantastiska människor.  

Efter en riktigt rolig och innehållsrik eftermiddag åker vi hemåt och på vägen 

tar vi en liten paus för kaffe med dopp från busscafét. 

Vi räknar med att vara åter i Munka Ljungby ca kl 19.   
 

Pris: 765 kr (vid 41-50 deltagare. Vid 30-40 deltagare tillkommer 100 kr per 

person som i så fall betalas kontant i bussen.) 

I priset ingår: 

Bussresa, reseledare, resmoms,  

Förmiddagskaffe med smörgås 

Besök på Luffarmuseet med underhållning/föredrag, luffarbuffé (svensk 

husmanskost) med alkoholfri dryck (de flesta vill ha lingondricka enligt Snacke-

Per), kaffe & ostkaka, kaffe med dopp från busscafét. 
 

Anmäl dej till Sten 0739-602215 eller skoog.sten@gmail.com  och sätt sedan in 

betalning till SPF bg 443-9626. Var snäll och ange namn, påstigningsplats och 

”Luffarliv 10/10” vid inbetalningen. 

Välkommen! 

Munka-Ljungby SPF 

Arrangör: Åsa & Anders Öman, VisioNi 
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