Inbjudan till Inga-Karis födelsedag och vårutfärd
Härmed inbjuds du till två arrangemang i Föreningen Mentors elevers regi:

Inbjudan 13 maj
Föreningen Mentors elever inbjuder härmed sina medlemmar till en ceremoni för att hedra minnet av
Inga-Kari Holmstedt på hennes födelsedag söndag 13 maj.
Program:
12.00 Samling vid korset på Norra kyrkogården. Eva Lindgren håller tal vid graven varefter den
pryds med en bukett liljekonvaljer.
13.00 Kaffe serveras på Vänskapens hus, Bredgatan 19.
Inbjudan till vårutfärd lördag 2 juni
Föreningen Mentors elever inbjuder härmed sina medlemmar till en vårutfärd till Klippan, Kvidinge
och Tomarps Kungsgård.
Program:
09.10 Samling vid stationen i Lund. Tåg till Helsingborg kl. 09.20-09.48, Helsingborg 10.17-Klippan
10.50. Kaffe på Conditori Hjärtat (kaffe 18:-, ost- eller skinksmörgås 13:-).
12.00 Tomas Wennström guidar oss (10:-/pers.) i Klippans berömda kyrka. Sankt Petri kyrka
uppfördes 1962-66 och ritades av Sigurd Lewerentz. Den utgör en höjdpunkt i 1900-talets
svenska arkitektur.
13.10 Buss 520 Klippan 13.10-Kvidinge 13.21. Vi ser på monumentet över kronprins Carl August och
passerar Gyllenbielkeska Hospitalet, ett av Sveriges äldsta fattighus, på vår promenad till
Tomarps Kungsgård (cirka 1 km).
13.45 Besöker vi på Tomarps Kungsgård med anor från 1400-talet (inträde 40:-/pers., guide
10:-/pers.) och äter deras berömda gulaschsoppa och hembakta bröd (85:-).
15.21 Buss 520 Kvidinge 15.21-Åstorp 15.32, tåg Åstorp 15.40- Helsingborg 16.03, Helsingborg
16.12-Lund 16.39.
De som åker från Lund har en gemensam rabatterad biljett (159:-/pers). Pengar för biljetten samlas
in under tågresan till Helsingborg. För övriga utgifter betalar var och en själv.
Var god anmäl bindande deltagande till Margareta Wickström senast 24 maj. Tag gärna med er någon
vän eller släkting!
För att minska föreningens utlägg för porto vore det bra om de som har e-postadress informerade
styrelsen om den genom att skicka e-post till margaretaie (punkt) wickstrom (snabel-a) gmail (punkt)
com
Har du frågor om utfärden är du välkommen att kontakta Margareta Wickström tel. 046-13 31 51.
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