
Inbjudan till VMCK Östergyllens utflykt till Tekniska 

och Sjöhistoriska muséet 2020-09-19 

Ni är varmt välkomna på årets utflykt som har planerats enligt nedan: 

06:30 – Avresa från Folkborgens parkeringsplats i Norrköping (samma som 

förra året). 

Stopp för bussfika på lämpligt ställe (enkelfralla + kaffe) 30min 

10:00-13:00 – Besök på Tekniska Museet  

Bra att veta: Museet erbjuder tyvärr inte guidade visningar på helger pga. högt besökstryck, 

vi går istället på egen hand runt och tittar på utställningarna.  

13:00-14:00 – Lunch på Sjöhistoriska Museet 

Bra att veta: Vi promenerar till muséet (tar max 3min om man går i ”snigelfart”). Lunch intas 

sedan i en utställningslokal som vi hyrt med möblering så att vi inte behöver sitta bland 

barnfamiljer samt slipper dela upp oss i olika lokaler då ordinarie restaurang inte har 

kapacitet för hela sällskapet. Utställningen heter ”Älskade skepp” och i denna unika miljö 

visas fartygsporträtt som speglar 1800-talets utveckling inom sjöfart, handel och teknik men 

som också är bärare av berättelser om resor, äventyr, faror och om andra platser. 

Meny:  

Majskyckling med kantareller, sidfläsk och smålök i mustig rödvinssås som serveras med 

potatispuré. Lunchen inkluderar även stilla vatten, bröd, smör, sallad, kaffe och småkakor. 

Föranmälda allergier/avvikelser får anpassat alternativ. 

14:00-15:00 – Guidad rundtur på Sjöhistoriska Museet 

Bra att veta: Vi delas in i 2st mindre grupper med varsin guide och går parallellt med 

varandra. Tema på guidningen är ”Husets Guldkorn” där guiderna berättar om museets mest 

unika och spännande föremål. 

18:00 – Åter vid Folkborgens parkeringsplats i Norrköping 

Pris: 350:- för medlem, 450:- för icke medlem 

Senaste anmälningsdag: en månad före avresa (2020-08-19) vilket även är 

senaste avbeställningsdatum. OBS: max deltagarantal är 48 st. så först till 

kvarn… 

Avgiften betalas in på bankgiro 5050-4000 senast 2 veckor före avresa. 

Anmälan görs till Mats Ringborg helst via email till mats.ringborg@telia.com 

eller per telefon 070 511 27 14. 
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