
 

                      
SPF Engelbrekt SPF Gärdet-Djurgården SPF Hedvig Eleonora 

SPF Karlaplan  SPF Norrmalm 
 

Reseprogram hösten 2020 
 

Anmälan till samtliga resor: med angivande av adress, telefonnummer och ev. e-postadress.  
Till utlandsresorna ska även födelsetid (ååmmdd) anges: 

Germund Olinder, germund.maud@comhem.se, tel 08-667 54 93 
 
 
Karlholms bruk och Örbyhus slott 
Onsdagen den 23 september                  Arrangör: Germund Olinder  
Avfärd från Karlaplan kl 08.00, åter cirka 17.45. 
   Vi kör direkt till Karlholms bruk i Uppland, där vi till att börja med får kaffe och 
smörgås och filmvisning av gamla bruket och dess historia. Vår buss tar oss 
därefter på en guidad tur där vi kommer att bekanta oss med bruket förr och nu. 
Slutstation blir Lancashiresmedjan med guidning inne i den. 
   Lunchen intar vi på Älvkarleö herrgård. 
   Örbyhus slott ligger vackert beläget vid Vendelsjön, omgivet av en lummig park. 
Slottet ägdes under 1500-talet av Vasaätten. Det är kanske mest känt för att ha 
varit Erik XIV:s sista fängelse. Han dog på Örbyhus den 26 februari 1577, enligt 
uppgift förgiftad av arsenik, som lagts i ärtsoppa.  
   Vi får en visning av fängelsevåningen och besöker spannstallet, orangeriet och 
slottsparken. 
Pris: 845:- 
I priset ingår: bussresa, förmiddagskaffe, lunch och visningar enligt program. 
 
Upptäck Östergötland 
16 – 17 oktober                                                Program: Germund Olinder  
                                                                          Teknisk arrangör: Delfinbuss AB 
Avfärd från Karlaplan kl 09.00, åter nästa dag cirka 16.45. 
   På väg till Östergötland kör vi, med en bensträckare strax efter Enköping, till 
Örebro, där vi äter lunch. 
   Godegård, mellan Askersund och Motala, som är vårt nästa mål, har en in-
tressant bruksmiljö som vi får bekanta oss med under en guidad tur. Här finns också 
Svenskt Porslinsmuseum, som vi ska besöka. 
   Motala Motormuseum når vi efter kort körning. I museet finns bilar som ägts av 
bland andra Verner von Heidenstam, Kar de Mumma och Karl Gerhard. Det finns 
också ett antal intressanta uppbyggda bilrelaterade miljöer från olika epoker. 
   I Vadstena kommer vi till Starby Hotell, där vi ska inta vår middag och övernatta. 
Hotellet är i countryside stil. 
   Nästa morgon, efter frukost, kör vi den korta vägen till Vadstena slott, där vi får 
en guidad visning. Slottet anses vara Nordens viktigaste bevarade renässansslott. 
   Vår färd går vidare till nästa renässansslott, Ekenäs, öster om Linköping. 
Flertalet sägner och legender berättas kring Ekenäs och slottet har genom internet 
och sociala medier blivit känt som ett spökslott. Även här får vi en guidad visning. 
   Vår lunch äter vi i Norrköping innan vi återvänder till Stockholm.  
Pris: 2 595:-, enkelrumstillägg: 275:- 
Beställ detaljerat produktblad och läs om de intressanta besöksmålen. 
 
Hembesök hos Lena och Gösta Linderholm 
Torsdagen den 22 oktober                       Arrangör: Germund Olinder 
Avfärd från Karlaplan kl 09.00, åter cirka 17.00. 
   Citerat från Göstas hemsida: Lycka! 
Att få vara tillsammans med min underbara kvinna Lena, spela med mitt band Trad 
Brothers , sjunga mina visor. Och ävenså barn och barnbarn. Lycka! Lycka! 
   Paret Linderholm hälsar oss hjärtligt välkomna till Stallarholmen och Lenas 
galleri och butik, där Lena kommer att berätta om sin konst, som gör en glad att titta 
på. Det finns naturligtvis möjlighet att handla. 
   Vi fortsätter till Strängnäs och vår lunch i Megs kök, där Gösta kommer och 
underhåller till kaffet. 
   Färden går vidare till parets hus i Strängnäs som är byggnadsminne. Vi bjuds 
på ett glas i köket och Lena berättar historien om sitt hem innan vi återvänder till 
Stockholm. 
Pris: 775:- 
I priset ingår: bussresa, lunch och guidning enligt program. 
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Mary Poppins på Svenska Teatern i Helsingfors 
3 – 5 november                           Arrangör: Germund Olinder/Viking Line 
Mary Poppins flyger över hustaken i London igen, men det är inne i Svenska 
Teaterns vackra salong vi får uppleva det hela som magisk teater i en färg-
sprakande och fantasifylld värld. Musikalen Mary Poppins, som är bland de störs-
ta musikalsatsningarna på Svenska Teatern, har en förtrollande historia, oför-
glömliga låtar och bländande dansnummer som redan har charmat och fängslat 
hela världen. 
      Huvudrollen spelas av skönsjungande mezzosopranen Josefin Silén, som är 
musikalartist utexaminerad från Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.   
  
Svenska Teatern har ställt in denna resa till årets slut. Den 
kommer att återkomma i vårprogrammet. Datum är ännu inte 
fastställt 
 

Förhandsinfo om Reseprogrammet 
våren 2021 
 
Två uppskjutna resor 
 
Hangö, Finlands sydligaste stad 
En upplevelserik resa i södra Finland 
med konsertpianisten Leena Immonen som vår guide 
10 – 13 maj 2021                                         Arrangör: Viking Line 
Vi avreser med M/S Mariella från Viking Line terminalen i Stadsgården och hälsas 
välkomna i Restaurang Food Garden med ett glas mousserande vin, varefter vi 
intar vår tvårättersmiddag med vin/öl och kaffe.   
   Vid ankomsten till Helsingfors dag 2 har vi ätit en sjöfrukost och i land väntar 
vår buss, som, efter en kort sightseeing i Helsingfors, tar oss till Fiskars välkända 
bruk, där vi får en rundtur och lunch. Vi kommer också att besöka Frontmuseet i 
Lappvik och avnjuta en pianokonsert i Hangö stadshus före middagen på vårt hotell.  
   Dag 3 inleds efter frukost med en stadsrundtur i Hangö. I samband med lunchen 
i historiska Hangö Casino blir det tid för shopping. Bussen tar oss därefter till 
Ekenäs och EKTA-museet med en rolltolkning av Helene Schjerfbeck. I den ståtliga 
herrgården Wiurila får vi en släktpresentation och besöker museerna. Även denna 
dag får vi en pianokonsert i den vackra kyrkan i Åbo-förorten Hirvensalo. Dagens 
sista busstur går till Viking Lines terminal i Åbo, där vi stiger ombord på M/S Viking 
Grace. Vi äter en rikhaltig buffémiddag med vin/öl och kaffe innan vi ägnar oss åt 
båtens nöjesutbud. 
  
Färöarna 
16 - 20 maj 2021                                                         Arrangör: CK:s Resor 
Färöarna hyllas världen över. National Geographic Traveler har utnämnt 
Färöarna till en av världens mest fascinerande platser. Sant är att denna karga 
ögrupp bjuder på natur- och kulturupplevelser utöver det vanliga. 
   Vi flyger via Kastrup till Vágar, Färöarnas flygplats, varifrån vår reseledare och 
buss tar oss till Färöarnas lilla huvudstad Tórshavn, där vi äter en lätt lunch och 
checkar in på vårt hotell Hafnia, varefter vi gör en stadsvandring med vår lokalguide.  
   Vi kommer att under våra utfärder få information om Färingarnas historia, sägner, 
konst och litteratur m.m. 
   Vi ska bland mycket annat besöka kungsbondgården Duvugardur och det vackert 
belägna Tjörnuvik med de förstenade jättarna Risin och Kellingin. Vi kommer också 
till Färöarnas mäktigaste historiska plats, Kirkjuböur. Detta och mycket mera hinner 
vi uppleva innan vi återvänder hem till Sverige. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Anmälan till samtliga resor: med angivande av adress, telefonnummer och ev. e-postadress.  

Till utlandsresorna ska även födelsetid (ååmmdd) anges: 
Germund Olinder, germund.maud@comhem.se, tel 08-667 54 93 

 

Förhoppningen i skrivande stund är dessa resor, som i höst endast ör inrikes, kan 
komma att genomföras. Vi reser endast om det är helt säkert och vi följer Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer. 
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