genomför en Sommaraktivitet år2014 i Strömstad-/Halden-området
tisdagen den 5 augusti 2014 enligt följande program:
Buss (på- och avstigning under vägen. Gustaf Holmius, som är med från Torp, kontrollerar därifrån)
avgår från:
Uddevalla järnvägsstation
kl 1000
till Uddevalla ca 2330
Torps köpcentrum ( ingången till COOP/systembolaget)
kl 1015
Munkedal järnvägsstation
kl 1030
Dingle järnvägsstation
kl 1100
Tanumshede (busshpl ,Tanums bygdegård )
kl 1115
Holkedalens långtidsparkering
kl 1140
Strömstad (Skagerack)
kl 1145
från Strömstad ca 2145

1130 -1230 Lunch : Västkustsallad med dressing samt en Skink-& Ostsallad (för dem som inte tål skaldjur).
Nybakat bröd, smör, lättöl alt. mineralvatten. Kaffe & kaka.
.
1230 – 1330. Föredrag i societetshuset (Rest Skagerrack) om Strömstad och gränstrakterna samt om en av
Gillets grundare A-F Cavalli-Holmgren, som donerat pengar till byggandet av Strömstads stadshus, av
kommendörkaptenen Nils Modig och prosten Sten Edgar Staxäng. (Möjlighet finns att köpa deras böcker Strömstad, gränsstad i ofred och krig resp. Mitt namn är Sten Edgar).
1335 -1415. Uppdelning i två bussar som avgår från Strömstad ca kl 1335 via Svinesund med besök på
Fredrikstens fästning i Halden inkl kaffe/the/bulle (kl 1415 - 1530). Efter en snabb visning av fästningen och
några ord om hur man på norsk sida ser på Karl XII:s insatser kommer vi att få en briefing om Halden som
gränskommun och de speciella relationerna med de svenska grannarna av kommunstyrelsens ordf. Tor Edqvist,
Höyre.
1545 - 1730. Bussar från Halden till Strömstad via Dyne (Nils Modig orienterar om slaget vid Dynekilen)
1730 – 1800. Bussar till Rest Skagerack.
1815 -1930. Föredrag i Rest Skagerack om Strömstad av oppositionsrådet Peter Birgersson-Dafteryd (C) i
närvaro av kommunstyrelsens ordf. Ronnie Brorsson (S).
1930 - 2130. Middag på Rest Skagerack (Förrätt: Kostertoast. Varmrätt: Hälleflundra med kokt/pressad potatis
alt Fläsknoisette med bearnaisesås (för dem som är allergiska mot fisk). Dessert: Havtornstårta med kaffe/the.
Vår medlem professor Ingmar Bergström berättar vid kaffet om bl.a. ubåten Ulven m.m..
Middagen inkluderar ett glas vin till förrätten och ett glas vin till varmrätten.
Anmälan om ev allergi, som inte tidigare gjorts, görs till ordf (e-post: dick.r.borjesson@telia.com,
tel 070-594 1966 snarast och senast torsdagen den 31 juli 2014.
Det ä drygt 100 anmälda.
Buss avgår från Strömstad kl 2145 till Uddevalla via Holkedalens långtidsparkering, Tanumshede, Dingle,
Munkedal och Torp.
Ingen tid är avsatt i programmet för rundvandring i Strömstad eller Halden.
Övernattning beställs enskilt. Olika möjligheter finns i och i närheten av Strömstad.
Det kan vara svårt med bilparkering i Strömstad. Långtidsparkering finns förutom vid Holkedalen även vid
lasarettet och vid den norra infarten.
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