
2 dagars resa med Bråbo SPF till Värmland–Västanå Teaterlada.

Dag 1 – torsdag 25 augusti 2022:

Buss avgår: Kl.07.00 Åby, Åby Arena Kl.07.30 Norrköping Resecentrum.      

Rast 45 minuter efter vägen för att inta kaffe & dopp som serveras från bussens kök.

Kl.12.00 – 14.15 Alsters Herrgård, Gustaf Frödings Minnesgård.
Vid ankomst börjar vi med att inta husmanskostlunch på herrgårdsvis kl.12.00. Lunchen 
serveras i någon av restaurangens tre rum på nedre plan i huvudbyggnaden. Här serveras 
varmrätt, sallad, bordsvatten och kaffe efter maten. Efter maten får vi visning med start 
kl.13.00. En fördjupad och levande bild av den folkkäre skaldens liv och diktning. Det är 
sittande visning på övre plan i huvudbyggnaden. Visningen pågår ungefär 40 minuter. Efter 
visningen kikar vi på egen hand på utställningen om Gustaf Fröding.

Kl.15.30 ankomst & incheckning vid Hotell Frykenstrand.
Strax norr om Sunne, naturskönt längst med sjön, Fryken, ligger Frykenstrand Hotell & 
Konferens. Incheckning och lite egen tid på rummet eller i de vackra omgivningarna. Här finns 
också i anslutning till hotellet badmöjligheter för den som önskar ta ett dopp innan bussen 
avgår till teatern.

Kl.17.00 avresa med vår buss från hotellet mot Västanå Teaterlada.

Kl.18.00 – 21.00/21.30 föreställn. En saga om en saga på Västanå Teaterlada inkl. middag.
Västanå Teater fyller 50 år! Då har man skapat en sprakande kavalkadföreställning som är ett 
möte mellan Västanå Teater och Selma Lagerlöf, där hämtas scener från alla Lagerlöf-
uppsättningar och skärskådar just den gemensamma kärleken till berättandet, musiken, 
dansen och teaterkonsten. Selma Lagerlöf hade ett stort teaterintresse genom hela livet och 
som prosaförfattare lägger hon sitt fokus på att skapa scener och tablåer, där berättandet i 
hög grad förs vidare i replikform. I novellen ”En saga om en saga” skriver Selma hur den 
fantastiska berättelsen om Gösta Berling, Majorskan och alla de andra karaktärerna i Gösta 
Berlings Saga kommer till i en omskakande vision när hon går på Malmskillnadsgatan i 
Stockholm. Titeln är lånad för att den lika gärna kan syfta på Västanå Teaters femtioåriga saga, 
som är lika osannolik som berättelsen om fantasins jättebin som Selma låter flyga in i bikupor 
av helt vanlig storlek. Det är en längre paus mellan akterna då middag serveras i restaurangen.
Västanå Teaterladas sommarföreställningar spelas på den Stora scenen. Berättarladans 
temperatur följer vädret. Är det väldigt varmt ute är det också väldigt varmt inne i ladan. Ta 
gärna med dig en flaska vatten. Är det kallt och regnigt blir det i ladan å andra sidan 
överraskande kyligt. Därför rekommenderar vi att du tar med dig en extra tröja de dagar som 
vädret inte är så bra.

Kl.21.30/22.00 åter vid hotellet.



Dag 2 – fredag 26 augusti 2022:

Frukost på hotellet.

Buss avgår från hotellet kl.09.15.

Kl.10.30 – 12.00 Klässbols Linneväveri, Klässbol.
På Klässbols Linneväveri har man vävt linne i över 100 år. Vid detta besök får vi möjligheten att 
uppleva tillverkningen av linneprodukter på nära håll. Vi får ta del av hela produktionen, från 
varpning och vävning till avsyning och sömnad. Maskinparken spänner över allt från 
handvävstolar från 1800-talet till moderna väv maskiner från idag. Vi får av kunnig personal en 
berättelse/introduktion och historiska anekdoter, detta tar cirka 30 minuter. Efter det tid för 
rundvandring och avslutningsvis shopping om man önskar det. I butiken som även fungerar 
som showroom kan du handla prima varor till förmånligt fabrikspris samt produkter ur 
andrasorteringen med ytterligare nedsatt pris. Här finns även tillfälliga och specialvävda 
produkter utanför ordinarie sortiment.

Kl.13.00 – 14.00 Lunch på Best Western Hotell Gustaf Fröding, Karlstad.
Lunchbuffé med 2 varmrätter att välja på, smör, bröd, sallad, dryck, kaffe & dessert.

Kl.14.30 – 16.00 Sandgrund Lars Lerin, Karlstad.
Lars Lerin växte upp i Bruksorten Munkfors i Värmland och drömde redan som ung om att bli 
konstnär. Här får vi en guidad rundvisning av hans berömda museum. Efter visningen kikar vi 
runt på egen hand.

Stopp under hemresan för att inta kaffe med dopp som serveras från bussens kök.

Kl.19.30 åter hemma i Norrköping och kl.20.00 åter hemma i Åby.

I resans pris ingår: 
*bussresa, *kaffe & smörgås från bussens kök dag 1, *dagens lunch inkl. bordsvatten dag 1, 
*guide & besök Alsters Herrgård, *hotell - del i dubbel & frukost 1 natt på Frykenstrand, 
*biljett till teaterföreställningen En saga om en saga på Teaterladan, *middag på teaterladan, 
*guidad visning på Klässbols Linneväveri, *dagens lunch inkl. bordsvatten dag 2, 
*entré & guidning på Sandgrund Lars Lerin , *em kaffe med dopp från bussens kök.

Anmälan till: Agneta Norblad 070 – 743 28 84 /// agneta.norblad@gmail.com
Er anmälan tar vi gärna omgående men sista anmälan vill vi ha innan 20 juni.

Pris vid minst 40 resenärer: 2.690:-/person.
Enkelrumstillägg: 400:-/person.


