
AKTIVITET NR  15 

Vid alla evenemang tillämpas våra Allmänna Aktivitetsvillkor, se Aktivitetspärm
Betalning till plusgiro 322342-7 Anmälan gör du via; 

SPF- Seniorerna Nässjö > Mina sidor > Gå till föreningssida > Aktiviteter
Det går också att ringa in anmälan via telesvar på nr 070-2965904

eller skicka sms-anmälan till ovan nummer
eller anmäl via mail till; spf.nassjo.kent@gmail.com

Du kan givetvis även anmäla dig på våra kaffeträffar/månadsträffar
PÅ ANMÄLNINGSBLANKETT

Konst- och designers resa till 

Vandalorum och Bruno 

Matssons center i 

Värnamo den 22/4

9.00 Avresa Lidl

10.30 Bruno Mathssons center

12.15 Lunch Syltan, Vandalorum
13.30 Guidad visning och besök 
designshopen
15.15 Kaffe Apladalen
17.30 ca hemkomst Nässjö

I samarbete med 
JoRo Buss

Anmälan senast den 1/4
Betalning senast den 8/4
Avanmälan senast 8/4
Pris/deltagare 580:-
Max 50 deltagare

Program se separat 
Information;

mailto:spf.nassjo.kent@gmail.com


Konst- och designers resa till Vandalorum och Bruno 

Matssons center i 

Värnamo

Vandalorum är ett museum för konst och design, byggt enligt

ett orginalkoncept av den italienske världsarkitekten Renzo

Piano. På Vandalorum finns olika utställningar som växlar

under olika perioder. Under vårt besök kommer vi att få en

guidad tur och se på de olika utställningarna som pågår bland

annat utställningen Systrarna Jobs. Efter guidningen är

designshopen värd ett besök. Restaurangen Syltan på

Vandalorum är känd för sin goda mat och utsedd till bästa

vägkrogen, så där passar vi på att äta lunch.

En av de mest framträdande och berömda svenska

möbeldesignerna genom tiderna är Bruno Mathsson som är

född i Värnamo. I anslutning till sitt föräldrahem har Bruno

Mathsson låtit bygga ett glashus där en utställningshall finns,

där hans möbler visas. Vid besöket får vi en guidad visning.

Ett självklart val är ett besök i Apladalen, parken mitt i stan.

Där finns den pittoreska kaffestugan, där vi dricker vårt

eftermiddagskaffe och njuter av en god hembakad kaka i en

gammaldags mysig miljö.


