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VARUTFLYKT I99I.

Vår igen:dags igen för en ny resa med vbinner i BEAB:s Pensionärsklribb,

denna gång tillsammans med maka/make.Den 22 maj är det dags och färden
går ti'l'l Upnsala med avslutn'ing j L'inne6 Ha.mmarby där vi tar en kaffe och

en promenad jnnan vi åker hem.

PROGRAM:

0745 Avresa från BEAB.

0900 Ankomst till Bror Hjorts Hus där vi får höra en del om konstnären

och se den konst som finns representerad på museet;

i0I5 Vi fortsätter t'il1 Uppsala Slott där man rrresenterar slottets för-
flutna i en samling 'interiörer med vaxfigurerrkallat Vasavinjetter.

II00 Våra guider möter upp och tar oss på en 2-t'immars stadstur då v'i

bland annat besöker Domkyrkan,Gustavianum med Anatomiska teatern,
Univers'itetshuset och universitetsbibl ioteket med S'ilverbibeln och

det Augsburgska skåpet.

1300 Efter allt detta kan det nog vara tid för en stjlla förflyttning
ti I I ett lunchstäl le.

I3I5 Lun,:h -Mattsgården- Gamla Uppsala.

14[5 ca.Vi fortsätter mot linneS Hammarby där vi dricker en kopp kaffe
med bulle och går runt i parken.

1630 Dags för hemfärd och vi bör kunna se BEAB igen omkring kl 1730.

Kostnad för allt' detta är 160:-/deltagare u /210:- för medföljande'

I detta förnämliga pris ingår som vanligt ett vänligt b'emötande.en fin
bussresarentreerren god och närande lunch samt avslutningsvis en kaffe
med bul le.
Styrelsen hälsar alla välkomna och hoppas påen fin dag tillsammans i det
rrackra vårvädret. VEL BEKOMME. .. .

Styrel sen.

K1 ipp här

0BS::lil Svar senast clen T3 mai till
Pens i onärs kl u bben

Bofors Electronics
I7588 Järfäl la
Jag kommer med till Uppsala den 22 mai

Namn: Tel.nr:

.lleOtöljanOe maka/ma

Vid överteckning måste lottning ske.Vi meddelar om Du'inte kan få plats
fr.o.m den 13 ma.i.Hör Du 'inget är det bara att komma tr'll BEAB den 22 naj
klockan 0745"

Glöm alltså EJ att meddela Ditt telefonnummer så vi kan nå Dig om så

skulle behövas,vilket vi hoppas slippa.


