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VÄLKOMMEN TILL

VÄNSKAPSMÖTE

I DALARNA
4-6 SEPTEMBER 2020

Distrikt 233 har glädjen att bjuda in alla innerwheelare (gärna med
sällskap) till ett vänskapsmöte i genuin dalamiljö. Kom, träffas och
trivs med oss!
Vi bor och äter på klassiska Green Hotel i Tällberg och besöker välkända konsthantverks- och författarmiljöer. En pampig konsert i
den mäktiga utomhusarenan Dalhalla avslutar vår träff i vänskapens
tecken!
ANMÄL DIG ! FÖRST TILL KVARN...
Mycket välkommen!

Distrikt 233 inbjuder till

Vänskapsmöte i vackra Dalarna
Vi önskar dig välkommen till en helg med kvinnlig dalaanklytning i bästa
IW-anda. Vacker natur med utsikt över Siljan. Hantverk, konst, litteratur och
folkmusik. Här bjuds på mycket.
Vi har förbokat förmånliga logipaket på Green Hotel i Tällberg
(kod Inner Wheel). OBS! Hotellet bokar du själv. Se nästa sida.
Det är lätt att ta sig till Tällberg. Det går tåg ända fram. Vi hämtar vid stationen.
Vi välkomnar även medföljande, t.ex. outer-wheelare.
Organisationsgruppen

Program
Fredag 4 september
12.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00
			
19.00 		

Samling och registrering på Green Hotel, Tällberg
Eftermiddagskaffe
Inner Wheel i vänskapens tecken. Välkomstceremoni.
Berättelser om vänskapen mellan Erik Axel Karlfeldt och
Emma Zorn samt andra intressanta dalaprofiler
Mingel, middag med underhållning

Lördag 5 september
08.00 - 09.00
09.30 - 14.00
15.00 		
17.00 		
19.00 		
23.00 		

Frukost
Utflykter, individuella val, 1-3
Middag på Green Hotel
Buss till Dalhalla, Rättvik
Avslutningskonsert Dalhalla
Vickning på Green Hotel

Söndag 6 september
08.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.15			

Frukost
Guidad promenad i Tällberg
Vänskapsmötet avslutas, Green Hotel

Logipaket på Green Hotel till specialpris
I paketet för fredag-lördag ingår logi, eftermiddagskaffe och middag. I paketet för lördag-söndag ingår
logi, middag före och vickning efter Dalhalla-konserten. Vi har ett antal förbokade rum till specialpris.
Ange kod ”Inner Wheel”. Tel 0247-500 00. Det finns ett begränsat antal enkelrum och rum på bottenplan. Hotellet saknar hiss. Först till kvarn...			
Från ca 1 500 kr/natt/person i dubbelrum

Bussutflykter, välj ett av alternativen
1. Zorn och dalahästar

Zorngården i Mora är ett måste för den som inte varit där. På vägen
stannar vi i Nusnäs och ser på tillverkning av dalahästar.
Avg kl. 09.30. Busstransport, entré och guidning, fika.
						
						450 kr/person

2. Hildasholm och Jobstryck

Vi besöker Hildasholm, Axel Munthes hus i Leksand, samt ser hur de
välkända Jobstrycken görs. Avg. kl. 09.30. Busstransport, entré och
guidning, fika.				
						450 kr/person

3. Carl Larsson-gården i Sundborn

”Välkommen kära du till Carl Larsson och hans fru.”
Vi får en visning av Carl och Karin Larssons berömda hem i Sundborn. Avg. kl. 09.30. Busstransport, entré och guidning, fika.
					
550 kr/person

Avslutningkonsert på Dalhalla i Rättvik
Busstransport och entrébiljett.		

1 000 kr/person

För dig som INTE bor på Green Hotel
Eftermiddagskaffe, välkomstarrangemang och middag med
underhållning på fredag.			 500 kr/person
Middag före och vickning efter Dalhalla-konserten på lördag.
					 500 kr/person		

Golfspel på Leksands GK
Under lördagen planeras en speciell Vänskapsgolf för medföljare
m.fl. på Leksand GK. Anmäl dig på blanketten så återkommer vi
med ytterligare information.

Anmälan till Vänskapsmöte
i Dalarna 4-6 september 2020
Namn....................................................................................................................................................................................................
Email............................................................................................Telefon..........................................................................................
Klubb/distrikt/land..........................................................................................................................................................................
Namn medföljande.........................................................................................................................................................................
Önskemål om särskild kost, hämtning vid stationen m.m................................................................................

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Skicka denna anmälan till
inger.backstrom45@gmail.com
eller Inger Bäckström, Viksjöforsvägen 25, 828 94 Edsbyn
Anmälningsavgiften (200 kr/person) betalas samtidigt med anmälan.
Resterande avgifter för utflykter m.m. betalas senast den 1 februari 2020 eller i samband
med anmälan. Bankgiro 134-7913. Glöm inte att ange namn!
Har du frågor? Kontakta: Annkatrin 070-608 56 73 annkatrin.forsling@telia.com,
Inger 070-200 70 13 inger.backstrom45@gmail.com, Maj-Britt 070-672 07 70
mbwickberg@hotmail.com.

Jag anmäler mig till:

Antal personer

Summa

Obl. anmälningsavgift (återbetalas ej)

200 kr /person

...................

Zorn och dalahästar				

450 kr /person

..................

Hildasholm och Jobstryck			

450 kr/person

..................

Carl Larsson-gården				550 kr/person

..................

Dalhalla-konsert				

..................

1 000 kr/person

Guidad promenad i Tällberg söndag förmiddag
Om jag INTE bor på Green Hotel kostar

Fredag eftermiddagskaffe och middag

500 kr/person

..................

Lördag middag + vickning 			

500 kr/person

.................

Totalt att betala till Bankgiro 134-7913.

				

.....................

Golf på Leksand Gk på lördagen 5 september

