Svenska Blå Stjärnan bjuder in till:
Bland kroppkakor, strutsar, getter och kameler – Öland på två dagar
Välkomna att följa med på en tvådagars tripp till Öland den 12-13 maj, 2018! Vi i Svenska Blå
Stjärnans Kalmar-förbund anordnar en trevlig resa till den avlånga ön och bjuder in medlemmar från
våra grannförbund att göra oss sällskap (Gotland, Blekinge, Kronoberg och Skåne).
Vi börjar resan den 12:e maj kl 12:00 på Arontorps kroppkakor där vi alla möts upp för en
traditionell öländsk måltid. Restaurangen ligger straxt efter brofästet på Öland och det känns som en
bra samlingsplats för oss alla och en fin start på trippen med lite mat i magen. För den som ej vill ha
kroppkakor serverar de även husmanskost på Arontorps.
Kostnaden för maten på Arontorps står ni själva för.
Efter att vi har avnjutit maten på Arontorps åker vi vidare mot Hagelstads getgård där vi bör befinna
oss runt kl 15:00. Det tar drygt en timme att köra från Arontorp vilket ger oss ca 2 timmar att samla
ihop oss och äta innan vi behöver åka.
Om vi anländer till gården i tid till kl 15:00 så kommer vi perfekt tajmat tills dess att mjölkningen av
getterna går igång. Detta sker i en mjölkgrop som faktiskt råkar vara Sveriges modernaste. Vi kommer
att få en guidad tur där de berättar lite om deras historia och framtida planer på gården. Efter det
kommer de att ta ut någon av deras mejerister som bjuder oss på en liten ostprovning samt smakprov
på några av gårdens andra produkter - förhoppningsvis årets efterlängtade nyhet, getglassen!
Deras gårdsbutik kommer att vara öppen under tiden vi är där och i den kan man handla massvis av
öländska produkter.
Eftersom det är Öland spirar under dessa datum så kommer det troligtvis att vara andra aktiviteter på
gården samtidigt, så som t.ex lek och kel med killingarna och tipspromenad.
När vi är klara på getgården drar vi oss vidare till Marsjö strutsgård. Där kommer vi under kvällen
att få avnjuta en trerätters middag i deras restaurang. Middagen består bl.a av en huvudrätt på grillad
strutsfilé och en efterrätt av ostkaka tillagad av strutsägg!
Marsjö gård har dessutom B&B och här kommer de som vill att övernatta. Boendet är ett enkelt B&B
och några kan komma att få dela rum, några kan till och med komma att få dela på en dubbelsäng,
men vi är säkra på att det går att lösa det på boendefronten så att alla blir nöjda. Det finns tyvärr
endast ett handikappanpassat rum på gården och det är först till kvarn för den som är i behov av detta
att boka det.
På morgonen serveras det frukost på Marsjö gård mellan kl: 8.00-10.00 för samtliga
övernattande. Frukosten består av en frukostbuffé med flingor, smörgåsar, pålägg, kaffe, te etc.
Innan vi åker vidare från Marsjö Strutsgård får vi chansen att se gården, strutsarna och de andra
djuren i dagsljus och då bjuds vi också på en liten föreläsning om gården.
Vi kommer också att kunna handla i deras gårdsbutik där man bl.a kan hitta strutskött och strutsägg
men också en hel del annat kul. T.ex lampor tillverkade av äggskal.
Vidare därifrån åker vi till allas älsklingsbonde, Kamel-Bengt. På nordens största gård med
tvåpuckliga kameler, Ormöga kamelranch, kommer vi att få en guidad tur på ca 1 timme
innehållande kuriosa, kunskap och kameler.

Vi siktar på att vara på kamelranchen vid ca 12:00 och när vi sedan är färdiga där så börjar det bli
dags att styra hemåt och tacka för ett par trevliga dagar tillsammans.
Vi kan dessvärre inte räkna med att vi kommer att få chansen att rida på kameler under tiden vi är
där. Detta främst av tre anledningar:
1. Eftersom vi är så pass många deltagare.
2. Kamel-Bengt håller på att minska sin verksamhet för att så småningom gå i pension.
3. Säsongen för kamelridningen drar inte igång förrän i slutet av juni, vilket innebär att det tyvärr inte
finns arbetskraft på gården för att hålla ca 5 kameler igång vid ridningen, vilket skulle behövas vid ett
sånt stort sällskap (normalt sett tar de emot grupper på ca 6-12 personer för ridning).
Finns det ett fåtal som jättegärna vill prova på att rida på kamel så finns dock troligtvis chansen att
göra detta. Det är i så fall en kostnad som man får stå för personligen (om tillfället ges).

Kostnad
Medlem i SBS (Kalmar)
Utan boende: Gratis
Med boende: 250 kr/person
Ej medlem i SBS
Utan boende: 400 kr/person
Med boende: 650 kr/person
Om du inte är medlem går det bra att teckna medlemskap och betalar då det billigare priset (se
under rubriken Kostnad ovan).

Bokning
•
•

Medlemmar från andra förbund än Kalmar bokar via det förbund de tillhör.
Kalmariter bokar genom att ringa Sophie på telefon 0738-12 11 63 eller mejla till
sophie.granberg@svenskablastjarnan.se

Uppge vid bokning om boende önskas (bädd och frukost).
Uppge också om du har någon typ av specialkost ex. vid allergier, veganism m.m.
Bokning ska ske senast fredagen den 4:e maj.

Observera
Inga husdjur är välkomna på resan.
Max antal deltagare: 50 personer (först till kvarn)

Adresser
Arontorps Kroppkakor & Mat - Torslunda 102, 386 96 Färjestaden
Hagelstads Gårdsmejeri - Hagelstad Södra bygata 19, 387 73 Löttorp
Marsjö Struts & Kulturcenter - Marsjövägen 14, 387 91 Borgholm
Ormöga Kamelranch - Alböke Bygata 43, 387 96 Köpingsvik

