
Vår resa på Hjälmare kanal

Program och hålltider
08.00   Samling vid Filadelfiakyrkan Birkaplan          
08.10   Avgår bussen senast mot Arboga
10.00   Busskaffe efter vägen
11.00   Avgår vår båt M/S Gustaf Lagerbjälke

från Gravudden vid Hjälmare kanal
Under resan serveras lunch, kaffe och kaka på båten. Vi blir
också guidade under resan när vi passerar de nio slussarna.

14.00   Ankommer vi till Notholmen där bussen hämtar upp.

15.00   Gör vi ett stopp vid Taxinge Slott för fika 
15.45   Bussen fortsätter mot Stockholm 
17.30   Ankomst Filadelfiakyrkan Birkplan 

Kostnad för denna heldag är 325 kronor *)
I kostnaden ingår buss- och båtresa inkl. kaffe, lunch, kaffe på Taxinge 
Slott samt guidningar. 
*)Priset på denna vårutflykt är mycket förmånligt men vi vill göra detta 
som en uppmuntran för våra medlemmar efter en lång och jobbig 
pandemitid. Därför prioriterar vi RPG medlemmar, men övriga får delta i 
mån av plats för en kostnad av 425 kronor per person.

Med RPG Rörstrand
Torsdag  2 juni  2022

kontakt@rpgrorstrand.se eller telefon 076-13 89 470.

2022-04-24

Praktisk information och anmälan och betalning
Deltagarantalet är begränsas till en buss/båt 75 personer – därför gäller turordning för dig vid bokning. 
Sista anmälningsdag är 10 maj 2022. Genom att betala in 325 kronor (resp. 425 kronor för icke medlem) till
RPG Rörstrands PlusGiro konto 31 73 60 – 6  eller Swish nr 123 031 1852 anmäler du dig till denna 
Bussutflykt  till Hjälmare Kanal med RPG Rörstrand. 
Glöm inte att ange ditt namn och telefonnummer på inbetalningen. 
Vi kommer att skriftligt (mail) bekräfta att du har en plats på resan och det är bara de som fått en sådan 
bekräftelse som har möjlighet att kunna följa med denna gång. Vi upprättar en reservlista ifall alla 75 
platserna snabbt blir bokade och meddelar er sedan - i turordning - om någon lämnar återbud till en plats. 

Känn dig alltid välkommen till våra samlingar!
Hälsningar från RPG Rörstrand 

Olle Rosén/ordförande

Taxinge Slott

mailto:kontakt@rpgrorstrand.se

