
         Välkommen med på vår bussresa.       

Onsdagen den 8 juni 2022

Toarps Hembygdsförening anordnar en heldagsutflykt till Halland-Skåne.

Vi reser mot Varberg och tar E 6:an vidare till Kvibille, mitt i Halland, där vi stannar till för 
förmiddagsfika i Kvibille Gästgivaregård. Vi får en presentation av Gästgiveriet, som har anor 
från tidigt 1600-tal, samt om ett av Sveriges äldsta mejerier som är känt för sina goda ostar. Vi 
får också möjligheter att handla i ostboden innan vi reser vidare.

Nästa uppehåll blir på Bjärehalvön mellan Båstad och Torekov på Birgit Nilssons vackra gård 
och museum. Gården Svenstad som varit i släktens ägo sedan 1700-talet är ombyggd till 
museum. Här bodde Birgit Nilsson tills hon var 23 år.

Det var en enkel uppväxt utan elektricitet eller rinnande vatten. Birgit hjälpte till med alla 
sysslor på gården. Hon gallrade betor, plockade potatis, skördade hö och mjölkade kor.

Det var med andra ord ett liv långt ifrån det hon senare skulle få som en av världens mest kända 
operasångerskor. Museet ger oss en chans att följa med på hennes resa från myllan till 
Metropolitan.

När vi är klara här så reser vi vidare till Norrvikens Trädgårdar som ligger ett par kilometer 
ned mot havet. Norrvikens Trädgårdar är en plats som inte finner motstycke någon annanstans. 
Det är en grön oas med sina generösa grönytor, unika stilträdgårdar och vidunderliga vyer över 
Laholmsbukten. 

Anläggningen som omfattar 14 hektar har varit med om en hel del öden och äventyr men sedan 
2013 då nuvarande ägarna tog över har ett omfattande restaureringsarbete pågått och 
trädgårdarna har renoverats.

På våren och försommaren är höjdpunkten blommande träd och buskar som magnolior, 
körsbärsträd, rhododendron m.m. och i början av juni blommar Näsduksträden. Dessa anses vara
en bland världens vackraste träd med sina stora vita stödblad likt näsdukar som fladdrar i 
vinden,

Vi får först en 45 minuters guidad vandring och därefter får vi avnjuta en god lunch i 
Orangeriet. Innan vi reser vidare får en kort stund till att se oss omkring på egen hand och njuta 
av den vackra naturen.

Därefter påbörjar vi första etappen av hemresan. 

Vi gör ett uppehåll med fika och underhållning hos Lena Pettersson i hennes Butik & 
Utställning på Rit- och Målerigården i Björkäng. Här finns också möjligheter att göra fina fynd
bland hennes produkter.

När vi är klara här reser vi vidare hemåt med beräknad ankomst till Dalsjöfors omkring klockan 
19.30. 

Anmälan om deltagande görs snarast. (Först till kvarn gäller.)

Seth Svensson,  033-27 07 80,  0702-30 50 06 

Lars-Erik Lorentzon, 033- 27 12 83,  0708-35 12 17

Gunilla Hjortvall, 0768-90 16 50

Deltagaravgiften 950 kronor betalas in till vårt bankgiro 688-2377 senast den 25 maj 2022.


