Ulrika museums vänförening
Följ med på en utflykt lördag 23 augusti!
Årets utflykt går till Hönsalottas Luffarmuseum och Glasmuseum i Boda Glasbruk.
På luffarmuseet finns en stor samling av trådarbeten och tavlor. Besöket inkluderar
visning, lunch (sill, ägg, isterband, köttbullar och kroppkakor m.m.) och kaffe med
”världens godaste ostkaka, sylt och grädde”. Kostnaden för detta är 185 kronor per
person och vi behöver ha en bindande anmälan från dig som vill delta. Eftersom det är
cirka 22 mil från Ulrika till Boda Glasbruk gör vi en kort paus på vägen dit, ta med en
kaffekorg. Samåkning i egna bilar, så du får komma överens med föraren om hur ni delar
på kostnaden. (Bensin för en personbil går på runt 500 kr.)
Avresa kl. 8.30 från Ulrika museum, utflykten blir en heldag!
Bindande anmälan till utflykten senast 15 augusti
Hör av dig till Annika Johansson, 013-33 30 72 eller e-post annika.naverdal@telia.com.
Namn på dem som deltar, har du plats i bilen för fler, eller behöver du åka med någon?
Ulrika marknad 11 september
Vi planerar att ha ett loppmarknadsbord vid entrén till museet, det gick mycket bra förra
året tack vare alla generösa gåvor! Vill du skänka något så kontakta Katarina Eriksson på
0142-910 52 eller 0706 59 72 41. Du kan också lämna in sakerna när museet är öppet. Vi
måste dock av praktiska skäl tacka nej till möbler, eller annat tungt eller skrymmande!
Senare i höst planerar vi för en bokauktion och ett intressant föredrag.
Ulrika museum – öppettider 2014
Söndagar kl. 14–16 (29 maj–7 sept), i samband med Bakluckeloppis kl. 10–16, (24 aug).
I samband med Vägkyrka (20 juli – 3 aug) dagligen kl. 13–17, och under ÖstgötaDagarna
(6–7 sept) kl. 11–16, samt på Marknadsdagen (11 sept). Entré 20 kr för dem som inte är
medlemmar i vänföreningen, barn gratis.
Vill du bli medlem i Ulrika museums vänförening?
Helbetalande medlem får en årsbok. I årets bok presenteras bland annat tre unika
träslöjdare från Ulrika, och det finns även berättelser om luffare.
Medlemsavgiften för 2014 är 250 kr. Familjemedlem (utöver den första i hushållet) betalar
25 kr. Bankgiro 5437-9466, uppge namn, adress, telefon och e-post.

