
Julresa till Cesarstugan 
 
Torsdagen den 18 november var det dags för årets julresa att gå av stapeln. 81 
förväntansfulla resenärer samlades på parkeringen mittemot kommunhuset. Tyvärr var det 
några sena avhopp p g a sjukdom. 8.30 äntrade vi våra två bussar som kördes av våra 
chaufförer Kjell och Lennart. 
 
Efter ca 1 ½ timmas körning stannade vi på en rastplats utanför Trädet där resekommittén 
dukade upp kaffe med pepparkakor och hembakade lussekatter. 
 
Vi anlände till dagens resmål Cesarstugan utanför Falköping vid 11-tiden. Här togs vi emot 
vid busarna av Christian Schmeikal. Han och hans fru Emma + Emmas mamma Christina 
tog över anläggningen 2017. Anläggningen byggdes upp av familjen Lindgren på 90-talet 
och består av restaurang, museet Bondens År, handelsbod, teatersalong och bageri. 
 
Namnet Cesarstugan kommer av en knekt som hette Per Johan Cesar som levde i 1800-
talstorpet Cesartorpet som ligger vid stallet och är den enda byggnaden på gården som är 
gammal. 
 
Vi delade upp oss i två grupper där den ena gruppen började med museet Bondens År 
som framför allt skildrar 30- och 40-talets Sverige så som det kan ha sett ut på 
landsbygden då. Allt är tidsenligt och det finns ca 50 vaxfigurer i naturlig storlek som ser 
riktigt verkliga ut. Efter museet bjöds vi på glögg och pepparkakor. Den andra gruppen 
började med julmarknaden i stora salen och handelsboden. Här fanns lite av varje till 
försäljning med bl a lokalproducerade delikatesser, bröd m m. 
 
Efterhand som vi kände oss klara med inköp m m kunde vi gå till restaurangen där det 
dukats upp en jullunch. Här kunde vi njuta av allt man kan önska sig av ett julbord och det 
smakade utmärkt. 
 
På hemvägen delade resekommittén ut lotter till alla. Vi stannade återigen utanför Trädet 
där vi p g a regnet fick ha vinstdragningen på bussen. 
 
Resekommittén tackade alla resenärer samt chaufförerna för dagen. Vi var så glada över 
att kunna genomföra denna resa som var planerad redan förra året. Nu ska resorna för 
våren snart planeras och då hoppas vi att de kan genomföras utan restriktioner. 
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