
Höstprogrammet 2018
Sensommar på Gotland, alltid lika ljuvligt! 

Ny energi och lust, och då är det åter dags för 
nya härliga medlemsträffar så att vi kan 

förkovra oss, och umgås! 

Varmt Välkomna!

8 oktober, kl. 18.30 – After Work på Gråbo, i kvarterslokalen Bogen 
2, Jungmansgatan 123 A. Höstens ämne: Säsongserfarenheter! 
Anmälan senast 1 oktober till: svenasklander@hotmail.com
eller 073-613 65 00.

15 oktober, kl. 18.30 – Wiveka Schwarz berättar den otroliga 
historien om Wilhelmina Skogh, den lilla Rute/Fårö-tösen som blev Sveriges rikaste 
kvinna. Wiveka berättar även en del om kvinnorna som gett namn åt de nya gatorna i 
Visbys nya bostadsområde på gamla A7-området.
Plats: Kupan, Röda Korset, Visby



10 november – Höstutflykt i Lammens spår!
Lite senare än vanligt i år, men vi hoppas på strålande höstlördag. 
Det finns så många trevliga lammgårdar på ön, och i år har vi beslutat att besöka 
Graute gård, där Kjell och Jenny berättar om gården och lammnäringen, samt visar 
sina skinn och ullprodukter.
Dessutom åker vi till Ullkontoret i Endre, Gotlands enda ulltvätteri.
Och när vi ändå är i krokarna gör vi ett studiebesök på Bro Biogas. 

Naturligtvis blir det ett lunchstopp, vi återkommer med plats och kostnad.
Som vanligt, medtag eget ”kaffi” med valfritt bröd. Dessutom, KLÄDER OCH 
SKOR EFTER VÄDER! I synnerhet skorna bör inte vara för ömtåliga eller snygga, 
utan enbart praktiska!
09.00 går bussen från Österport, vi beräknar vara tillbaka ca 16.30.
Anmälan senast 1 november till: gunnar.bergfasth@gmail.com
eller 0705-87 06 00.

26 november kl. 18.30 – Torsten Svensson - ”Vad är det 
egentligen som är intressant med våra gotländska kyrkor?”
Torsten Svensson, kyrkoexperten som tillsammans med Jocke Åstrand sänt radio från
alla våra 92 medeltida kyrkor. Han leder de årliga ”Kyrkodagarna” och höll i somras 
en mycket uppskattad föreläsning, vilken han nu även tar med till oss i 
Guideföreningen!
Vi återkommer med plats!

Som alltid i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.


