Program hösten 2018
Våra öppna vandringar är slut för hösten! Vi återkommer till våren med
nya vandringar.
Några exempel finns nedan och fler tema hittar du på Exempelvandringar.pdf
Lördag 20 oktober 2018 kl. 13. Skulpturvandring: MINNESVÄRDA SKULPTURER?
Start: vid ryttarstatyn ”Kopparmärra”, Kungsportsplatsen. Avslut: vid Haga Kyrkoplan.
Temat på denna vandring är skulpturer som bär på historier om Göteborg, världskrig,
donationer och polisonger. Du blir bekant med både gamla och nya skulpturer i innerstan.
Vi reflekterar över vad som egentligen är minnesvärt när det gäller skulpturer och
minnesplatser. Vandringen går från Kungsportsplatsen, därefter till Harry Hjörnes plats,
Bastionsplatsen, Avenyn, Vasaplatsen och Vasagatan. Ca 1,5 tim.1,8 km. Avgift 100 kr,
kontant eller Swish. Biljetter säljs från 12.50 vid startplatsen. Ledare Ulla-Britt Wendel
0725 201 777.
Söndag 28 oktober 2018 kl. 13. "En resa i tid och rum längs med Allmänna Vägen"
Start: Gathenhielmska huset, Stigbergstorget 7. Avslut: Taubehuset, Taubegatan 3, nära
Chapmans Torg. Följ med på en kulturhistorisk vandring genom Majorna i sjöfolkets
fotspår. Vi vandrar främst längs med Allmänna vägen och gör avstickare till bl.a. Pölgatan
och Slintins gångväg. Du får lyssna på berättelserna om Lasse i Gatan, Stigbergs-Lasse och
”Bostabressta”. Vilket hus som först blev förklarat som byggnadsminne i Sverige kommer
du att få reda på, likaså hur det var när koleran kom till Majorna. Ca1,5 - 2 tim. Avgift 100
kr, kontant eller Swish. Biljetter sä ljs frå n 12.45 vid startplatsen. Vandringsledare: Cecilia
Malmros 0704 136 737.
Bastionerna i det befästa Göteborg – vissa lördagar och söndagar
Vi har även öppna vandringar i ”det befästa Göteborg” med visning av bastionerna Carolus
Dux och Carolus Undecimus Rex. Datum och anmälan på vår hemsida:
http://www.walknet.se/bastionerinfoblad.pdf
Beställning av skräddarsydda vandringar kan göras för slutna grupper året om.
Se vår information om teman på http://www.walknet.se/Exempelvandringar.pdf
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