Inbjudan till

HÖSTMÖTE
med

JULBORD
Onsdag 29 november 2017

SVENSKA ST BARTHÉLEMYSÄLLSKAPET
SVENSKA ST BARTHÉLEMYSÄLLSKAPET

Efter förra årets succémöte med julbord
på Ulla Winblad upprepar vi temat i år
med den enda skillnaden att vi besöker
Nordiska Muséet innan julbordet. Datum
för mötet är onsdagen den 29 november.
Vi inleder med en guidad tur där vi kan
välja mellan två olika utställningar och
beger oss sedan på en knappt fem minuter lång promenad till det klassiska
julbordet på Ulla Winblad.
Vi samlas kl 17.45 vid entrén till Nordiska
och delar sen upp oss i två grupper.
De utställningar vi kan välja mellan är
”Nordiskt ljus”
som visar hur ljuset påverkat oss och hur vi
påverkat ljuset i en del av världen där vi har
begränsat med dagsljus under vintern och
ljust nästan dygnet runt under sommaren.

Den andra utställningen är
”Traditioner och högtider”.
Högtidernas firande har sitt ursprung både i
religionen och i
folktron. Utställningen berättar
om traditioner
som återkommer
varje år och om sådana som hör livet till.
Visningarna börjar kl 18 och pågår i ca 45
minuter. Eftersom vi av praktiska skäl inte
kan vara fler än 30 st i varje grupp kommer
vi dela upp oss i två jämnstora grupper och
om det är viktigt för er är det bra om ni vid
anmälan anger vilken utställning ni föredrar.
Efter att ha smält intrycken från visningarna
så väntar det dignande julbordet på Wärdshuset Ulla Winbladh* som är bokat till
sittningen 19.30. Vi äter och dricker gott,
umgås och får senaste nytt från det så hårt
orkandrabbade St Barth och information om
nästa års Jubileumsresa till ön, till vilken
många redan anmält sitt intresse.

KOSTNAD
Pris inkl. guidning på Nordiska Muséet och
julbord på Wärdshuset Ulla Winbladh är
580:- som sätts in på Plusgiro 667754-6
senast den 23 november.
All dryck betalar man för själv.

ANMÄLAN
Görs senast den 22 november till
Roger Richter
e-post roger.richter@comhem.se
eller
Lennart Nilsson
e-post lennart.nilsson@telia.com

Marina Nyman
e-post marina.nyman@telia.com
eller på Marinas tel 073-379 69 01
OBS!
Anmälan är bindande och måste vara
oss tillhanda senast 22 november!!!

*Julbordet serveras en trappa upp och det finns ingen hiss dit utan bara en trappa.
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