
 
 

Hemlig resa med SPF Seniorerna Tranemo 

 
Den 14 maj var det så dags för den efterlängtade hemliga resan. Två bussar med totalt 100 
förväntansfulla seniorer startade tidigt på morgonen. Vädret såg mycket lovande ut för en busstur i 
det vårfagra landskapet och man frågade sig ”Vart skulle det bära hän den här gången?”. 
 
Buss nr 2 
 
Efter upphämtning på ett flertal ställen ställdes så kosan mot Grimsås, varefter följde Hestra, 
Gnosjö och Hillerstorp. Det första besöket var naturreservatet Store Mosse med sitt intressanta 
Naturrum.  
 
 

                 
Läs mer om Store Mosse Naturrum här! 
 
Därefter fortsatte färden på slingriga vägar i Småland för att slutligen komma fram till Nydala 
gamla klosterkyrka. Vi startade besöket med förmiddagskaffe i den närbelägna herrgården och 
kunde samtidigt njuta av solen i trädgårdscaféet. Två guider tog emot oss vid klosterkyrkan och vi 
fick intressant information om klostrets historia. Det ursprungliga klostret är mycket gammalt och 
stod klart år 1143. Vi fick även en visning av klosterträdgården och den intilliggande mindre 
kyrkobyggnaden, varvid besöket avslutades. Buss nr 1 anlände då lägligt och fick samma 
guidning på klostret. 
 

               
Läs mer om klostret här! 
 
 
 

http://www.sverigesnationalparker.se/storemosse
https://www.svenskakyrkan.se/varnamo-pastorat/nydala-kyrka


Bussen körde oss ytterligare en gång på slingriga småvägar och kom slutligen fram till Värnamo. 
Här besökte vi den kände möbeldesignern Bruno Mathssons Center och fick även här guidning 
och intressant information. Vi kunde också pröva de mycket comfortabla stolarna.  
 

                
Läs mer om Bruno Mathsson här!  
 
Buss nr 1 hade då redan haft sitt första stopp hos Bruno Mathsson Center. Deras förmiddagsfika 
med kaffe och fralla intogs i Apladalens kaffestuga, där man också tog en kort promenad. Därefter 
påbörjades färden mot Nydala kloster. 
 
 

              
Läs mer om Apladalens kaffestuga här! 
 
Vid det här laget började hungern göra sig påmind och det blev ytterligare en busstur i trakten runt 
sjön Bolmen för att slutligen hamna på Tiraholms Fisk. Här anslöt också buss nr 1 för dagens sista 
besök. I restaurangen var det uppdukat med rökt laxforell, odlad i Bolmen, och goda tillbehör. 
Värdinnan berättade hur restaurangen blivit till och hur den hade utvecklats under årens lopp. 
 

           
Läs mer om Tiraholms Fisk här! 
 
Det började bli sen eftermiddag och dags för dagens sista busstur mot Tranemo via Reftele, 
Gislaved och Mossebo. Stort tack till Inger och Henry Jönsson som planerat och genomfört den 
trevliga resan. 
 
 

http://www.mathsson.se/sv/miljobilder
http://www.apladalenskaffestuga.com/1.html
http://www.tiraholm.se/sve/

