Vi presenterar stolt för första gången:

STRÖVTÅG med SÅNG i SMÅLAND 9 - 12 aug 2017
Bodil Bendixon, sånginspiratör,
Ann-Sofie Noryd, vandringsledare/lokalguide.
VÄLKOMNA till ett lokalt färgat Strövtåg med Sång
där vi förutom sånggemenskapen också får ta del av
platsens natur och historia, mat- och sångtradition.

Upplev den småländska glesbygden när den
är som bäst - vild och pittoresk på samma
gång. Vi bor i Klavreströms vandrarhem som
ligger i det gamla järnbrukets område
med herrgården och bruksmuseet strax intill.
Vi gör vandringar med stopp för sång på
vackra platser där skogen öppnar sig eller
vid sjökant med ljummet badvatten. Vi
vandrar i naturreservatet Libbhults ängar,
följer en bit på vildmarksled, går runt
klippkantade Skärsjön i trolsk John Bauersk
miljö. Åker Zipline (linbana utan elkraft för
den som vill), vi andra njuter utsikten från
panoramarestaurangen från småländska
'fjäll', besöker det kulturminnesmärkta
Folkets hus i Norrhult från 30-40 talet, som
fortfarande är i bruk och var dansbandet
Thor-Leifs hemmascen samt avnjuter en
Hyttsill i Målerås glasbruk. Kanske ett stopp i
Pannkakshuset i Tolg med lanthandel på
vägen hemåt på söndagen.
Norrhult-Klavreström är två tvillingorter i
Uppvidinge kommun, 40 km norr om Växjö
vid sidan av riksväg 31. Båda är bruksorter,
Norrhult med Rosdala glasbruk - bl a känd
för Strindbergslampan och
Klavreströms järnbruk med
bekanta järnspisen 'Klavreström'. Bruket
ligger mitt emellan de två sjöarna Norrsjön
och Änghultasjön. Ett vattenkraftverk
placerades strategiskt mellan sjöarna och
försörjde järnbruket med ström. Idag
används vattnets nivåskillnad som lekplats
för fisk och ett laxodlingsföretag finns nu på
platsen. Vandrarhemmet är inhyst i brukets fd
administrationsbyggnad vid dammen mellan
sjöarna. God allmänkondition krävs.
Kostnad - 4950kr, inkl moms, anmälningsavgift
1000kr, 3 övernattningar i dubbelrum med
halvpension (frukost +3 mål mat), lakan och
slutstädning. Alla rum med dusch och toalett.
Enkelrumstillägg 300kr.
Anmälan och information:
Ann-Sofie Noryd info@lendasoasen.se
0763755070
Bodil Bendixon bodil@tangotanten.se
0733944783

OBS! - Begränsat antal platser! Sista
anmälningsdag 15 maj eller när kursen är full.

