
Vårprogrammet 2019

Äntligen, här kommer kallelsen till Årsmöte!

Den 9 februari samlas vi kl. 09.00 för sedvanliga årsmötesförhandlingar, i Villa 
Manhem på Scandic Hotell, Färjeleden 3, Visby. Villa Manhem är huset längst 
norr på området. (I mån av plats går det bra att parkera i carportarna nära Manhem)
Motioner inlämnas till styrelsen före den 22 januari.

Programmet för årsmötesdagen:
• 09.00 - Årsmötet börjar
• 10.00 – 10.30 Kaffepaus
• 10.30 – 11.30 Teater 
• 12.00 ca – Sopplunch, kostnad 100 kr.

För att förgylla lördagen lite extra bjuder vi även på teater: ”Som berusad av din 
närhet ...”, av och med Sven Norberg. 
I teatermonologen berättar Johnny Roosval (genom Sven Norberg) om den 
kärleksfulla och varma relationen mellan Ellen och honom själv. Kärleken går som en
röd tråd genom pjäsen, som bl a beskriver parets omfattande brevväxling i över 50 år.
” - Din kärlek har vuxit från en liten glittrande poetisk sagobuske till en stor stark och
härlig ek” skriver Ellen.
 
Välkommen till en intensiv och inlevelsefull teaterföreställning om två människors 
fantastiska och kärleksfulla liv, hälsar Sven Norberg!

Anmälan senast den 2 februari till gunilla_laustrom@hotmail.com eller 0760-83 56
31. Vid anmälan berätta om du vill äta lunch, samt om eventuella allergier eller 
liknande. Årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats.

mailto:gunilla_laustrom@hotmail.com


Så har vi Vårens övriga träffar!

Bakom kulisserna på Arkivet
Onsdagen 6 mars kl. 18.00 är vi inbjudna att hälsa på hos Landsarkivet i Visby, 
Broväg 27. Det blir en kort information om vad de egentligen gör på arkivet och 
sedan en visning i magasinet med dess originalhandlingar, spännande! Hannah Storm 
(som vi även känner som guide) kommer att berätta hur hon själv använder sig av 
arkivmaterial i sina guidningar. Till exempel visa med arkivbilder hur det såg ut på 
Galgberget förr i tiden. Vill ni veta mer, kom!

Konsten i Världsarvet
Konstvandring i Visby den 24 april kl. 18.00, samling vid Kruttornets parkering.
Vi får det stora nöjet att följa med Berit Ångman Svedjemo på visning av några utvalda 
spännande utomhusverk i Visby. Konstvandringen tar ca 1,5 timme.
Berit arbetar på Gotlands Museum som intendent för offentlig konst / Region Gotlands 
samling. I Världsarvet Visby innerstad finns 13 utomhuskonstverk daterade från 1899 till
2004 som ägs av Region Gotland. Berit kommer att berätta om konstverken i relation till
tiden, miljön och den specifika platsen.
Vi ser fram emot en härligt intressant aprilkväll!

(På Gunnar Bergfasths bild här ovan ser vi ”Resan till Cytere” av Pye Engström, som ett 
exempel på offentliga konstverk.)



Vårutflykt till Lilla Karlsö
Lördagen den 11 maj tar vi båten till ”Lillön”. Tack var sponsring av både 
Karlsöbåten och Guideföreningen blir biljettpriset endast 150 kr/person! 
Samling vid kaj i Klintehamn kl. 8.45 för avgång med båt.
Egen transport till och från Klinte, hör av er för samåkning. Det går även att ta 
lokalbussen och be chauffören släppa av vid hamnen. 

Obs! Egen matsäck medtages!
Vid framkomsten till ön får vi en liten ”fikapaus”, med valfritt ur matsäcken, innan vi
går iväg på guidad tur. Turen tar minst 3 timmar, så det är viktigt att ta med 
vatten och eventuellt frukt. Efter guidningen finns det tid för att njuta av resterande 
matsäck.

• Alltså, bra om man har sin packning delad, en större som kan lämnas kvar 
medans vi går på tur, och en mindre med vatten, frukt eller liknande, som kan 
ätas och drickas under vandring.

Båten går sedan hem ca 15.20. Själva båtfärden tar ca 30 minuter. 
Nu är det ju dock så att vädret rår vi inte på. Om det skulle vara så att det blåser för 
hårt, att vi inte kan kliva i land på Lilla Karlsö, får vi åka vidare till Stora, för guidad 
tur där istället. Men vi håller alla tummar för god tur, eller hur!
Okej, komihåglistan: 
11 maj
08.45 samling vid Karlsöbåten, hamnen, Klintehamn
Matsäck i två delar.
Kloka skor mm...
Anmälan senast 31 mars till: gunilla_laustrom@hotmail.com eller 0760-83 56 31.
I samband med anmälan också inbetalning av 150 kr till föreningens bankgiro: 718-
0748 eller swish 123-589 04 96 skriv namn och ”Karlsö” på meddelanderaden!

Varmt Välkomna till vårens träffar!

Gotlands Guideförening 
i samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan 


