Försmak av julen torsdagen den 15 november
Smålandsjul på Huseby
Kiviks Taxi och SPF Kivik, SPF Brösarp, SPF Smedstorp, SPF Simrishamn och SPF
Tomelilla bjuder in till en trevlig dagsresa till den stora julmässan i Huseby, torsdagen den
15 november 2018. God mat, fantastiska dofter, läckert godis, utsökt hemslöjd, gediget
hantverk, hemlagad korv, ost, bröd, hemstöpta ljus, granar, tomtar. Allt möter du på årets
traditionella julmässa i Huseby, varje kvälls tänds 500 marschaller och 200 julgranar och
sprider en fantastisk och magisk stämning
På förmiddagen lämnar vi Österlen och bussen tar oss till de småländska skogarna och vårt
första stopp blir den vackra och vackert belägna Möckelsnäs Herrgård norr om Älmhult. Här
avnjuter vi en vällagad och god lunch. Mätta och belåtna fortsätter vi sen till Huseby och den
stora julmässan.
Här stannar vi i cirka 3 timmar, med gott om tid att komma i julstämning, innan vi lastar
bussen full med juliga inköp och avnjuter en kopp nybryggt kaffe med kaka från bussens café.
Bussen tar oss sen tillbaka till vårt kära Österlen med beräknad hemkomst mellan 20 och 21.
Följ med på en trevlig dagsutflykt med mycket julstämning. Sista möjliga anmälningsdag är
den 15 oktober. Välkommen med din anmälan, begränsat antal platser så först till kvarn…….
Resans pris: 650:I priset ingår bussresa, lunch inklusive måltidsdryck, sallad & bröd, och kaffe.
Entré till Huseby, kvällskaffe med kaka från bussens café, samt mycket julstämning i goda
vänners lag.
Betalas senast den 15 oktober till Bankgiro 5705-1237, Kiviks Taxi AB, ange namn och
Huseby på betalningen.
Vi åker från:
09.45 Kivik, Äppelgården
09.55 Vitaby, Medborgarhus
10.25 Simrishamn, Godsmagasinet
10.45 Smedstorp, Torget
11.00 Tomelilla, OBS Lidls parkering
11.25 Brösarp, Vägstationen

Anmälan senast den 15 oktober till: Sverker och Anita Lundgren
E-post: lundgrenspost@telia.com
Telefon: 070-393 09 88
OBS! Meddela eventuell matallergi vid anmälan!

