!

6 till 8 september 2019
Fredagen 6e september
19.00 – 20.00 Vi öppnar portarna för att idka samkväm samt observera om sikten är
klar. Vi smygstartar årets träff med att säga hej till varandra och ägna en stund åt att
montera våra instrument inför helgen.
20.00 – 21.00 har vi satt av tid för korta föredrag och anföranden från de som vill lära
eller visa oss något nytt, nygammalt, men alltid spännande!
21.00 – Det kommer an på vädret. Vi i klubben finns här till sent inpå nätterna om det
är stjärnklart, vid icke gynnsamt väder stänger vi instrumenten och fortsätter på
lördagen.

Lördagen 7e september
12.00 – 12.15 Hälsar vi er alla välkomna till årets Träff Under Stjärnorna.
12.15 – 14.00 Plats för kortare ej ännu namngivna föredrag.
14.00 – 14.30 Fikapaus.
14.30 – 16.00 Årets huvudföredrag av José Antonio Gordillo Martorelli från
Luleå Tekniska högskola.
16.00 – 16.30 Fikapaus.
16.30 – 18.00 Norrköpings egna talang Anders Wettergren berättar om en
spännande stjärnbild!
18.00 – 19.00 Mingel innan maten.
19.00 – 22.00 Supé.
22.00 – Det kommer an på väder och vind. Vid fin sikt är vi vakna länge!
Vid mulet väder finns klubbens lokaler att tillgå för allehanda aktiviteter;
slå er ner i klubbrummet för goda samtal eller mingla i foajén.
Vi drar oss heller inte för att visa film med rymdtema på projektorn
vid riktigt busväder, peppar peppar!

Söndagen 8e september
10.00 – 12.00 Samling för avfärd till Lugnås kvarnstensgruva, för en guidad tur av
klubbens egna Werner Herthnek.
Brytningen påbörjades av munkar redan under 1100-talet och blev senare,
framförallt under 1850-talet, den ledande industrin i Mariestad med omnejd. Gruvan
sysselsatte många av bygdens folk.
Kallat ”Minnesfjället” i folkmun, Lugnåsgruvan är den enda kvarnstensgruvan i
Europa som är öppen för allmänheten.
Ta chansen att se området!
12.00 Träffen avslutas på gott humör och med nya vänner!
Café Gastronomen håller självfallet öppet under hela träffen, där vi serverar fika,
smörgåsar, fikabröd, korv i bröd, hemlagad vegetarisk soppa, mm.
Klubbens alla instrument finns att tillgå under hela helgen, dessa ställer vi ut på ängen
utanför klubbhuset. Även de fasta instrumenten är öppna för Er besökare under helgen.
Välkomna till oss på Bifrost!

