Guidade bussturer i Ulricehamnsbygden

Följ med på en resa
genom kultur, natur, historia och kulinarisk tradition
Ulricehamns Guideförening

GUIDADE BUSSTURER I ULRICEHAMN MED OMNEJD
Genom våra guiders kunskap, erfarenhet och lokalkännedom har vi
inspirerat och lockat åtskilliga bussresenärer att gästa bygden. Vi erbjuder färdiga lösningar och hjälper till med planeringen av bland annat
bussresor, stadsvandringar, båtturer och dramatiserade vandringar. Vi
medverkar också med korta historiska skådespel vid till exempel förenings- och företagsarrangemang samt erbjuder bildvisningar från bygden.
Genom ett aktivt arbete kan vi i dag erbjuda ett flertal bussturer runt
om i bygden. Våra turer kan i regel kombineras med en stadsrundtur
där ni får ta del av stadens medeltida historia och möta det nya Ulricehamn. Ni har också möjlighet att boka in en guidad stadsvandring och
en avkopplande båttur på sjön Åsunden.
Våra guidningar utgår i regel från Ulricehamn men anpassas enligt kundens önskemål. De flesta av våra bussresor kan ”skräddarsys”. Vi lägger
upp allt från korta turer på ett par timmar till halv- och heldagsturer. Ni
får också ta del av våra förmånliga avtal på mat, fika och entréer. Prisexemplen i broschyren gäller under 2014 med reservation för eventuella
ändringar.
Ni fixar bussen – vi fixar resten!
Välkommen till oss!
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Emigrantresan
Den stora utvandringen till Amerika 1840-1930, då minst
1,3 miljoner svenskar emigrerade, berörde i hög grad norra
Ätradalen. Guiden tar er med till några intressanta besöksmål i området där ni får höra eldsjälarnas berättelser om
fängslande människoöden.
Karins Lada är en ombyggd ladugård med ett lantligt café
och en garn- och hantverksbutik. I ena änden av ladan
finns ett gårdsmuseum. Kaffeservering med hembakat.
Konkordiahuset Det tidigare missionshuset i Hössna
är idag ett emigrantforskningscenter med bibliotek och
antikvariat. Anna-Lena Hultman, rikskänd släktforskare,
informerar om utvandringen och ger exempel på hur man
söker sina rötter.
Stora Stegerhult Här bodde den excentriska Gerda
Stomberg på en förfallen gård trots att hon var förmögen.
Här får vi höra spännande berättelser om miljonärskan
som testamenterade sin förmögenhet till byn Liareds invånare. Colin Nutley har bott i Liared och 1986 gjorde han
dokumentärfilmen ”Där rosor aldrig dör”, om livet i byn.
Årås Kvarn & Årås säteri Här driver bygdegårdsföreningen vandrarhem, café och ordnar arrangemang. Ägarlängden sträcker sig tillbaka till 1400-talet. Det nuvarande
Corps de logiet från början av 1800-talet håller nu på att
väckas till liv ur sin ”Törnrosasömn”. Besökaren ges en
inblick i det gigantiska restaureringsarbetet. Kaffeservering
i kvarnen. Lunch med catering.

320 kr/person
Prisexempel beräknat på 40 personer: 320 kr/person, moms ingår dock ej på
vissa av besöksmålen. Priset inkluderar förmiddagsfika och besök i gårdsmuseum Karins Lada, guidad visning Stora Stegerhult, lunch, information Årås
Säteri, besök Konkordiahuset samt guidearvode. Kostnad för buss tillkommer.
Tidsåtgång ca 6 tim.

345 kr/person
Prisexempel beräknat på 40 personer: 345 kr/person inkl. moms.
Priset inkluderar för-/eftermiddagsfika, stadsrundtur, lunch, entréer och guidning på
Torpa Stenhus och Källebacka Säteri samt guidearvode. Kostnad för buss tillkommer.
Tidsåtgång ca 6 tim.

Gårdarna runt sjön

Birgit Sparres herrgårdsromaner om livet och traditionerna i början av 1900-talet lever
vidare i våra bussturer. Följ med guiden runt sjön Åsunden och besök några av de mest
mytomspunna godsen. Ta del av bygdens och författarinnans spännande historia medan ni
njuter av den fantastiska naturen runt sjön!

Skotteksgården ligger vackert med utsikt över sjön Åsunden. Restaurang och kaffeservering.
Skottek Bussen gör ett kort stopp vid Sten Sturemonumentet som restes till minne av
slaget vid Åsunden 1520. Ta del av guidens berättelse om det spännande slaget.
Källebacka Säteri Huset är byggnadsminnesförklarat. Birgit Sparre skriver om gården
i ”Minnesserien” och den finns med i filmerna om Änglagård. Guidad visning.
Hofsnäs Herrgård Lindö i Birgit Sparres romanserie. På herrgården serveras lunch
och kaffe. Meny med lokalproducerade råvaror. Handla i ”Gammelgården”, ett fint
historiskt hus fyllt med hantverk. Hofsnäs ”Lilla Saluhall” öppnar under 2014 med
delikatesser från trakten.
Torpa Stenhus Romanernas Heljö, byggt på 1400-talet och huvudgård i Birgit Sparres
romanserie ”Gårdarna runt sjön”. En av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar. Guidad visning. Flera utställningar. Handla hantverk med lokal anknytning i stenhuset.
Grupper med rörelsehindrade kan erbjudas en guidad filmvisning om borgen.
Torpa Slottscafé är inrett i gårdens gamla magasin. Lunch- och kaffeservering.
Torpa har hjortuppfödning och lokalproducerad hjortkorv finns att köpa.
Åsundsholms Golf & Country club Huset byggdes på 1920-talet av Birgit Sparres
mor när fädernegården Sjöred såldes. I vindskupan, med utsikt över Yttre Åsunden,
hade Birgit sin ”diktarlya”, som är tillgänglig för besök. I huset finns också en fotoutställning kring Birgit Sparres liv. Lunch- och kaffeservering i huvudbyggnaden. Visning
av kapellet och olika golfaktiviteter kan erbjudas.
Sjöred Birgit Sparres barndomshem, Stjärnö i romanerna, ser vi från bussen.
Finnekumla kyrka byggdes under medeltiden och har en dopfunt från 1100-talet signerad av Mäster Andreas. Här döljer sig spännande berättelser från bygden. På kyrkogården ligger författarinnan Birgit Sparre begravd i familjegraven.
Gårdarna runt sjön med buss och båt

Gårdarna runt sjön med Glasets hus

Bussresan runt sjön kan kombineras
med en guidad båttur med passagerarbåten M/S Sylvia. Kontakta oss för
mer info!

Turen Gårdarna runt sjön kan kombineras med ett besök i Glasets hus i
Limmared. Här finns lunch- och kaffeservering samt möjlighet till guidad
visning. Kontakta oss för mer info!

310 kr/person
Prisexempel beräknat på 40 personer: 310 kr/person inkl. moms.
Priset inkluderar lunch, entréer och guidade visningar Öra kyrka och Grimstorp,
besök Strängbys lanthandel, eftermiddagsfika Basta Kvarn samt guidearvode.
Kostnad för buss tillkommer. Tidsåtgång ca 7 tim.

Änglagårdsbygden
Upptäck Ulricehamnsbygdens vackra landskap som inspirerade Colin Nutley till filmerna om
Änglagård – de slingriga grusvägarna, naturen och byggnaderna. En busstur med guide ger
er exklusivt tillträde till några av inspelningsplatserna och ni får ta del av historien bakom
miljöer och byggnader. Ni får träffa statister och höra dem berätta mer om hur inspelningarna gick till.
Hotell Bogesund Under inspelningarna av alla tre Änglagårdsfilmerna bodde skådespelarna och filmteamet här. Restaurang med lunch- och kaffeservering.
Stadsrundtur Hotellet och stadens vackra Folkets hus passeras under en liten stadsrundtur. I Folkets hus ägde världspremiären av tredje filmen rum.
Ivar och Gottfrids glasveranda, ”Gamla lanthandeln” och Södra Vånga Missionshus ses från bussen medan guiden berättar. Vid missionshuset möter en av statisterna,
och i bussen på väg till Kärråkra kyrka får vi veta mer om inspelningarna. Vi gör ett
fotostopp innan vi åker den välkända backen upp mot kyrkan.
Öra Kyrka Kyrkvaktmästaren, som varit statist i alla tre filmerna, berättar om hur det
gick till när deras lilla landsortskyrka och ortsbefolkningen blev filmade. Vi gör ett kort
besök på kyrkogården och får veta mer om filmernas gravplatser.
Sägnernas Hus Lunch- och kaffeservering. Här kan man boka till en guidad vandring i
ett unikt folktromuseum bland ”Våra förfäders väsen”.
Grimstorp ”Nya Änglagård” i tredje filmen. Gårdens ägare berättar om inspelningarna i
huset och vi får ta del av Grimstorps långa och spännande historia.
Strängbys Lanthandel I den gamla handelsboden, som hade en central roll i tredje
filmen, möter oss ägaren och ger oss sin version av inspelningarna både inom- och utomhus. Här kan ni köpa glass, godis och sylt från lokala producenter.
Källebacka Säteri Boningshuset med sin spännande historia finns med i alla tre filmerna om Änglagård. Ägaren själv guidar och berättar även om inspelningarna.

Jorden vi ärvde och sången den sköna
Turen erbjuder en resa i ett vackert, kuperat jordbrukslandskap med spännande historia och
flera små gårdsbutiker. Vid Fänneslunda kyrkoruin berättar guiden om det närliggande säteriets fängslande historia och vid Olofstorp gör vi en kort upplevelsevandring med spännande
möten.
Södra Vings Kyrka Sockenkyrkan, som ursprungligen uppfördes på 1100-talet, är en
klenod med sin romanska portal och historiska interiör. Särskilt anmärkningsvärd är den
romanska kolonnportalen, skänkt av Biskop Bengt den gode. Här finns också en säregen
herrskapsläktare. Guidad visning.
Grovare Lamm & Handel Butik med personlig stil blandad med gammaldags interiör.
Här säljs bland annat produkter från den egna gården. Lunch- och kaffeservering, alltid
hembakat och hemlagat! Underhållning och/eller allsång med sångerskan Marie Arturén.
Olofstorp – ett jordearv Här möter oss bland annat biologen och kulturhistorikern
Örjan Hill och vi får följa med på en guidad upplevelsevandring. Under vandringen får
vi höra berättelser om och ”möta” de människor som verkade här i gamla tider.
Ådalens Café & Present Vid och ”på” ån Viskan ligger detta annorlunda café med en
trevlig presentbutik.

515 kr/person
Prisexempel beräknat på 40 personer: 515 kr/pers inkl. moms.
Priset inkluderar upplevelsevandring med skådespel på Olofstorp, lunch och musikunderhållning med Marie Arturén samt guidearvode.
Kostnad för buss tillkommer. Tidsåtgång ca 6 tim.

Från kokgrop
till gourmetmiddag
En smakrik och spännande resa som börjar på Hedenhös
tid i Ekehagens Forntidsby med mat tillagad i kokgrop.
På Torpa Stenhus berättar guiden bl. a om medeltidens
festmåltid innan vi fortsätter över det natursköna Torpanäset till Hofsnäs Herrgård för en middag inspirerad av
säsongens lokala råvaror.
Ekehagens Forntidsby Guidad visning genom
stenåldersdelen av byn. Vi får ta del av livet på en
stenåldersbondes boplats med särskilt fokus på vad
man vet om deras kost och matkultur. Information,
visning och provsmakning av lax tillagad i kokgrop.
Lunchsoppa i serveringen och möjlighet att handla i
museibutiken.
Ulricehamn Stadsrundtur Under en rundtur får vi
se mer av stadens vackra byggnader från olika tidsepoker, höra om det gamla Kurhotellet och om den nya
omtalade idrottsanläggningen Lassalyckan.
Torpa Stenhus Vi följer guiden på en visning genom
medeltidsborgen med fokus på den tidens mathållning. Vi får lyssna till berättelser om hur en festmåltid
i Riddarsalen kunde gå till när man kanske serverade
30-60 rätter vid en enda måltid.
Hofsnäs Herrgård I festlig miljö avslutas matresan
med en gourmetmiddag där herrgårdsköket komponerat en säsongsinspirerad meny baserad på råvaror
från lokala producenter. Under 2014 öppnar Hofsnäs
”Lilla saluhall” med delikatesser från trakten.

740 kr/person
Prisexempel beräknat på 30 personer: 740 kr/person inkl. moms.
Priset inkluderar besök och provsmakning ” hos stenåldersbonden” samt lunch i serveringen på Ekehagens Forntidsby, entré och guidning Torpa Stenhus, gourmetmiddag Hofsnäs Herrgård samt guidearvode. Kostnad för buss tillkommer.
Tidsåtgång ca 7 tim.

390 kr/person
Ca pris beräknat på 40 personer: 390 kr/pers inkl. moms.
Priset inkluderar för- och eftermiddagsfika, stadsrundtur, ostprovning på Gäsene
Mejeri, lunch, entré och guidning Gäsene Tingshus och Ods kyrka samt guidearvode. Kostnad för buss tillkommer. Tidsåtgång ca 7 tim.

Kultur- och smakresa
i Gäsenebygden
I detta urgamla kulturlandskap smakar vi på exklusiva ostar och njuter av god fika och mat i
unika och avkopplande miljöer. I Gäsene Tingshus blir berättelserna mycket ”fängslande”.
Restaurang Kallbadhuset Efter en kort promenad på bryggan kan kaffet avnjutas i en
unik miljö i Ulricehamns tredje kallbadhus i sjön Åsunden. Mat- och kaffeservering.
Stadsrundtur i Ulricehamn Vi får ta del av stadens drygt 700-åriga historia medan
bussen klättrar uppför backarna och möter det nya Ulricehamn med sina moderna
idrottsanläggningar och det pågående motorvägsbygget .
Gäsene Mejeri, Ostbutiken Här berättas om Sveriges minsta mejeriförening, om ost
och om Gäsene Mejeri och dess betydelse för bygdens bevarande som kulturlandskap.
I ostbutiken, som ligger i anslutning till mejeriet, finns hela mejeriets sortiment. Provsmakning av olika Gäsene-ostar och möjlighet att handla. Kaffeservering.
Gäsene Tingshus i Ljung Tingsplats sedan lång tid tillbaka. I den autentiska tingssalen
i Gäsene Härads Tingshus är miljön från 1700-talet unikt bevarad. Mat- och kaffeservering med catering.
Trollabo kvarn Kvarnen vid ån Nossans strand i Hudene har en lång historia och finns
omtalad redan på 1700-talet. I Hudene by låg en gång 12 kvarnar utmed ån. Till en god
och vällagad måltid serveras även berättelser om kvarnen. Restaurang med mat- och kaffeservering.
Ods kyrka Vi gör ett besök i en av bygdens fascinerande medeltidskyrkor. Kyrkan i Od
byggdes under tidigt 1100-tal. Från samma tid är stavkorshällen och dopfunten. Kyrkan
stoltserar också med Karl XII:s nattvardskalk som lär ha varit med om ryska fälttåget!
Här finns en rad andra spännande inventarier som berättar om olika århundraden.
Crea Diem Bokcafé Här står borden uppdukade för er med kaffe och hembakat. Handla inspirerande böcker, presenter, bröd och bakverk. Vandra runt och njut av miljön.

350 kr/person
Ca pris beräknat på 40 personer: 350 kr/person inkl. moms.
Priset inkluderar för-/eftermiddagsfika, lunch, entréer och guidade visningar Ekehagens Forntidsby och Åsle Tå upplevelsemuseum samt guidearvode.
Kostnad för buss tillkommer. Tidsåtgång ca 7 tim.

Ätradalen möter Falbygden
Ätradalen är en urgammal kommunikationsled upp mot de inre delarna av Sverige. Tillsammans med Falbygden hör området till vårt lands mest fornminnesrika och landskapet berättar
sin spännande historia om våra förfäders liv och leverne. Vi följer Ätran och några av de
vägar som pilgrimerna använde sig av på sin väg norrut mot Nidaros.
Hålvägarna i Timmele ligger i anslutning till det gamla vadstället över Ätran och hör
till landets bäst bevarade ridvägar. I närheten ligger Timmele miniby med ett 30-tal hus
i skala 1:10. Kyrkbyn, som den såg ut omkring 1880, är ett fint exempel på hur en by
kunde se ut före laga skiftet. Timmele Gästgivaregård som finns kvar på samma plats
i dag är byggd vid en gammal knutpunkt där flera vägar strålade samman, bland annat
den mångtusenåriga ridvägen Ätrastigen. Idag är den en trivsam hembygdsgård med
museiföremål och en liten fin örtagård. Kaffeservering.
Dalums kyrka Stenkyrka från 1100-talet med barockinredning. Liljesten och runstenar
på kyrkogården.
Basta Kvarnkafé i Blidsberg Vid ett vattenfall i Ätran ligger detta fina rastställe med
lanthandel och ett sommarcafé. Fina promenadstigar runt kvarndammen och vattenfallet.
Kronogården Trädet Genuin 1800-talsgård med gammaldags miljöer och lantbruksmuseum samt naturstigar. Hembygdsgård med guidad visning. Kaffeservering i det
gamla boningshuset.
Åsarp med Olsbrostenen och Alvareds bro Olsbrostenen är en mycket fint ristad runsten och den enda i Sverige där Estland omnämns. Stenvalvsbron med tre spann är från
1700-talet och här låg vadstället över Ätran.
Ekehagens Forntidsby ligger i ett vackert ekskogsområde utmed Ätran med rekonstruktioner av förhistoriska boplatser från stenålder, bronsålder och järnålder. Jaktstig och
örtagård. Souvenirbutik. Guidningar. Lunch- och kaffeservering.
Vårkumla kyrka Vackert belägen 1100-talskyrka som ligger på en kulle i ett gammalt
jordbrukslandskap. Tvillinggånggrifterna i Vårskäl, inte långt från kyrkan, hör till de
största gånggrifterna på Falbygden.
Karleby långa gånggriftsområde har varit bebott sedan stenåldern och är en av Sveriges äldsta radbyar. Här ligger gravarna på rad utefter den mångtusenåriga landsvägen. En
av dem är Nordens största gånggrift, Ragnvalds grav.
Åsle Tå upplevelsemuseum är Sveriges bäst bevarade backstugebebyggelse där de låga
stugorna ligger på sina ursprungliga platser utmed tågatan. Här bodde hantverkare,
föräldralösa barn samt de fattigaste i byn. En unik miljö från 1700- och 1800-talen.
Gårdsbutik. Guidning. Restaurang med mat- och kaffeservering.

Upplev Ulricehamn: Stadsvandring och båttur
Upplev Ulricehamn under en vandring med guide
genom stadens äldsta delar, njut av räksmörgås
med sjöutsikt och se Ulricehamn från sjösidan
genom en avkopplande guidad båttur på Åsunden.
Stadsvandring Följ med guiden på en stadsvandring från Rådhuset på Stora Torget via Storgatans gågata med sina pittoreska hus och små
butiker och caféer till Åsundens strand.
Bryggan Café, Bistro & Bar I sjöbodarna vid
Åsundens strand njuter ni av en stor räksmörgås
i trivsam miljö med sjöutsikt.
Passagerarbåten M/S Sylvia Under en båttur
på sjön Åsunden berättar guiden bland annat
om Kapten Olle, Birgit Sparre och Gårdarna
runt sjön. Mat och fika ombord kan bokas till.
Fika på båten 275 kr/person

Räksmörgås på Bryggan 340 kr/person

Prisexempel beräknat på 30 personer:
275 kr/person inkl. moms.
Priset inkluderar guidad stadsvandring
och båttur med te/kaffe o fralla ombord. Tidsåtgång ca 3 tim.

Prisexempel beräknat på 30 personer:
340 kr/person inkl. moms.
Priset inkluderar guidad stadsvandring
och båttur samt te/kaffe o räksmörgås
på Bryggan. Tidsåtgång ca 4 tim.

Dramatiserade guidningar
Vad sägs om att möta Birgit Sparre,
Bredgårdsmannen eller kanske några
Sjuhäradsknallar? Eller varför inte
boka en ölprovning med historiska
förtecken?
Ulricehamns Guideförening har under
många år anordnat dramatiserade
vandringar och föreställningar där
vi berättar om bygdens historia - i
skepnaden av de människor som levt
och verkat här.
Hör av dig så berättar vi mer!

Övrigt
Gör något mer av ditt besök i Ulricehamnsbygden!
Självklart kan du lägga till besöksmål efter eget intresse.
Här är några tips. Kontakta oss så berättar vi mer!
Guidade båtturer på Åsunden Passagerarbåten M/S
Sylvia kör både reguljära turer, tematurer, guidade
turer och chartertrafik på sjön Åsunden med utgångspunkt från Ulricehamn. Fika och lättare smårätter
ombord på beställning.
Stadsrundturer med buss Stadsrundturer i Ulricehamn kan bokas till de flesta av våra guidade bussturer. Då får du se mer av stadens vackra byggnader
från olika tidsepoker, höra om det gamla Kurhotellet
och om den nya omtalade idrottsanläggningen Lassalyckan.
Stadsvandringar Ulricehamns Guideförening genomför guidade stadsvandringar på 1-2 timmar efter
beställning. Även möjlighet till dramatiserade vandringar på beställning.
Gågatan Storgatan genom centrala Ulricehamn är
idag en pittoresk shoppinggata med charmiga butiker
och små mysiga caféer.
Ulricehamns kyrka Bussturer och stadsvandringar
kan kompletteras med en guidad visning i Ulricehamns kyrka. Kyrkan är till sina äldsta delar från
1300-talet men bär spår av olika århundraden. Den
senaste utbyggnaden gjordes 2002. Invändigt är kyrkan en uppvisning i barockens konst med sin magnifika altaruppsats och predikstol, gjord av H.C Datan
på 1700-talet.
Gällstad Orten Gällstad söder om Ulricehamn förvaltar ett rikt textilt kulturarv och blev en gång känt
för sitt ”Kärringarally”. Än idag är det lilla samhället ett shoppingparadis - här finns 400 varumärken
samlade!

BOKA BUSSRESAN OCH UPPLEVELSEN HOS OSS!
Ulricehamns Guideförening sätter guldkant på resan!
Vi har duktiga lokalguider som gärna delar med sig av sina
kunskaper om bygdens intressanta historia, rika kulturarv och
vackra natur! Variationen på våra turer är stor och vi hjälper
gärna till med planeringen och ger er bussresa mervärde!
Ulricehamns Guideförening samarbetar sedan den bildades
1993 med Ulricehamns Turistbyrå.
Välkommen med förfrågningar och bokningar!

Ulricehamns Guideförening
www.ulricehamnsguideforening.se
info@ulricehamnsguideforening.se
070-551 35 32

Ulricehamns Turistbyrå
www.ulricehamnsturistbyra.se
turist@nuab.eu
0321-59 59 59

