
  

genomför en Sommaraktivitet år 2015 i södra Bohuslän med temat 

religion och sjöfart tisdagen den 23 juni enligt följande program: 
 

Bussar (på- och avstigning under vägen) avgår från: 

Buss 1 (mobiltel; 073-419 4067) 

Strömstad järnvägsstation   kl 0930 till Strömstad  ca 2315  

Tanumshede järnvägsstation   kl 1000 till Tanumshede ca 2300  

Dingle järnvägsstation   kl 1015 
Munkedal järnvägsstation   kl 1030 

till Amhults kyrka    kl 1130 från ca 2115 

Buss 2 (mobiltel: 073-419 4091)   

Uddevalla järnvägsstation   kl 1000 till Uddevalla ca 2230 

Torps köpcentrum (utanför ingången till COOP/systembolaget)  kl 1020 

Ljungskile järnvägsstation   kl 1045 
Stenungssunds järnvägsstation   kl 1100 

Kungälvs busstation   kl 1120 

Amhults kyrka      kl 1145  från  ca 2115 
 

1130 -1230 Lunch i Amhults kyrka  : Enkel sopplunch. (Soppa, bröd, smör, ost, lättöl alt. mineralvatten. Kaffe 

& kaka). I kyrkan kan finnas andra gäster.  
 

1230 – 1330,. Amhults kyrka. Orientering om  

 sjöfartens betydelse för Sverige och Bohuslän. (ca 30 min inkl frågor. Representant (Sten Göthberg) för 

Kungl. Örlogsmannasällskapet  En av de kungliga akademierna) 

 ångaren Bohuslän (ca 30 min inkl frågor. Representant (Ingvar Kronhamn) för Sällskapet Ångbåten) 
 

1335 -1730. Uppdelning i två bussar som avgår från Amhults kyrka  ca kl 1335 

Buss 1;Besök och guidning i fiskemuseet/Hönö (kl 1415 - 1530.  Buss 1 från Hönö kl 1535 till Öckerö 

hembygdsgård. Besök och guidning i Hembygdsgården Öckerö (kl 1615 - 1730).  

Buss 2: Besök och guidning i Hembygdsgården Öckerö.(kl 1430 - 1545). Buss 2 till fiskemuseet Hönö (kl 1615) 

Besök och guidning i fiskemuseet Hönö (kl 1630 – 1730) 

1545 - 1615 Orientering om Öckerö kommun samt kaffe/the/ förmodligen "Hönökaka".  

1730 - 1800. Bussar från Hönö/ Öckerö till Amhults kyrka.  
 

1800 -1900. Föredrag  i Amhults kyrka om  

 svensk sjöräddning Representant (Rolf Westerström) för SSRS, som bildades 1907) 

 Amhults kyrka och dess planering, byggande och verksamhet (Diakonen Pia Blomqvist m fl) 
 

1900 - 2100. Middag i Amhults kyrka (Förrätt: Rökt ankbröst, Varmrätt: Skaldjursfärserad rödtunga, 

Dessert: Mörk chokladmousse samt kaffe/the med kaka) 

Middagen inkluderar ett glas vin till förrätten och ett glas vin till varmrätten. 
 

Plats finns fortfarande. Slutgiltig anmälan för nya deltagare inkl påstigningsställe på buss och ev allergi 

snarast genom betalning till Gillets pg-konto 19 59 76-6 och meddelande till  

ordf med e-post: dick.r.borjesson@telia.com eller tel 070-594 1966. 
 

Bussar avgår från Amhult kl 2115 

 till Uddevalla via Kungälv, Stenungssund, Ljungskile och Torp  

 resp till Strömstad via Munkedal, Dingle och Tanumshede. 
 

Kostnad för medlem och make/maka/sambo 525 kr per person. Kostnad för gäst (självkostnadspris) 825 kr per 

person. 
 

Övernattning beställs enskilt. Olika möjligheter finns i och i närheten av Amhult/Kungälv/Göteborg.  
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