
                             

 

 

PRO-RESA TILL VISINGSÖ 5 juli 2023 

06.40 Karlsson Veddige, 07.00 Bua skolan, 07.05 Limabacka kiosk, 
07.25 Kvantum, 07.30 Hållplats Söderhöjd 

Vi styr färden österut och stannar  

09.00-09.45 för kaffe o fralla på Göstas Konditori i Smålandsstenar 

12.00-12.30 Färjan över till Visingsö 

12.30 Guiden Janne möter upp oss vid Brahekyrkan, som vi först beser. 
Därefter tar vi bussen runt ön, där Janne bl.a. berättar om ”Sveriges vagga” i 
den södra delen, där även en del av Arn-filmerna spelades in. Vi stannar även 
till på Tempelgården. 

Kom till Tempelgården och upplev miljön med unika hus från fem sekler, vandra runt på området och 
betrakta skulpturerna som Olle Krantz skapat. Besök templet med konstutställning av Olle Krantz som 
utifrån sin vision om en konstnärsgård är den man som skapat detta område. Tempelgården är i sin 
helhet en enda mans skapelse. Visingsökonstnären Olle Krantz, (1906-1999), uppfyllde sin livsdröm 
om att skapa en konstnärsgård för alla och envar att njuta av. Det tog honom många år och hårt 
arbete och resultatet är en plats som inte liknar något annat. 
Underbara gamla tillvaratagna hus i alla former, konsthallen Templet från 1913, skulpturer i den 
vackra parken, oljemålningar, fruktträd m.m. När du besöker oss får du veta mer om Olle Krantz och 
de konstverk han skapat, men också om historien bakom Madam Tingley ledare inom teosoferna och 
upphovskvinna till templet. 

15.00  Vi äter middag på rest Solbacken i hamnen. 
Varmrökt sik från eget rökeri med klassisk romsås. 
Inkl. smör, bröd, sallad, dricka, KRAV-märkt kaffe & hembakt kaka 

16.15-16.45 Färjan åter mot Gränna 
 



 Vi har nu lite egen tid i Gränna innan vi kör hem. För den som vill 
handla polkagrisar så följer vår guide med till ”Polkagrispojkarna” som finns i 
centrum på Brahegatan 59. 

18.00 Vi styr färden hemåt  

18.15-18.45 Stopp för Kaffe o Köttbullsmörgås på Hotell Vätterleden 

21.30 hemma i Varberg 

 

 

 

 

Pris:     1 200:- /person        Minst 30 resande   
Resledare hela dagen 

Sista bokningsdag   230625 

 

           
                                                    Veddige Buss 0340-300 08 

 

Anmälan till: 

Christina 070-7127843 
chris_cannervik@hotmail.com 
 

Resans pris skall vara 
inbetalt på Veddige Buss  
bg 130-9319 eller  
swish 123 278 88 75  
senast sista bokningsdagen. 

Ange namn och vilken 
resa inbetalningen 
gäller. 
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