Jäsentiedote 1/2018

Serlachius-museo Gustaf ( Entinen pääkonttori )

Autereen tupa

Tammikuu 2018
Kulttuurimatka Mänttään tehdään helmikuun 8. päivä. Bussi lähtee Harjukadun
tilausajolaiturista kello 9.15 ja takaisin Jyväskylässä olemme kello 18.
OHJELMA
klo 10.30 Tervetuloa Serlachius-museoihin!
klo 10.30 Aamukahvit Gustafissa
Nautimme talon kahvia tai haudutettua teetä suolaisen kahvileivän kera.
klo 11.00 Elokuva Serlachiuksen tarina
Lyhytelokuva Serlachiuksen tarina kertoo Serlachiusten, paperiyhtiön ja Mäntän historiasta pilke silmäkulmassa.
Kesto noin puoli tuntia.
klo 11.30 Gustafin opastettu kierros
Teemme oppaan johdolla kierroksen Gustaf-museossa, joka on täynnä tarinoita. Tutustumme entisen pääkonttorin upeaan
arkkitehtuuriin ja vierailemme sen näyttelyissä. Kuulemme paperiyhtiön historiasta ja elämästä Serlachiusten
valtakunnassa. Kesto noin tunnin.
Klo 12.45 Siirtyminen ryhmän omalla bussilla Serlachius-museo Göstaan.
klo 13.00 Autereen tuvan ryhmälounaat
Autereen tuvan lounas tarjotaan tunnelmallisen ja historiallisen tuvan noutopöydästä.
Ryhmäkoko minimi 30 henkilöä.
Autereen tuvan kotiruokalounas
Lounas koostuu päivittäin vaihtuvasta kotiruokavaihtoehdosta, raikkaasta salaattipöydästä, talon leipävalikoimasta
sekä kahvin kanssa tarjottavasta makeasta.
Lasillinen talon puna- tai valkoviiniä 7,50 € / 12 cl
klo 14.15 Göstan opastettu kierros
Tutustumme kierroksen aikana taidemuseo Göstan kohokohtiin kartanossa ja uudessa paviljongissa. Näemme vanhassa
kartanossa Suomen kultakauden taiteen helmiä taidesäätiön kokoelmista. Tutustumme myös Göstan paviljongin näyttelyiden
huipputeoksiin ja kuulemme Serlachiuksen teollisuussuvun vaiheista ja kartanon elämästä. Kesto noin tunnin.
klo 15.30 Opastettu vierailu kirkossa
Mäntän kauniin kivikirkon suunnitteli G.A. Serlachius Osakeyhtiön luottoarkkitehti W. G. Palmqvist ja se valmistui vuonna
1928. Kirkon sisustuksessa on käytetty erityisen paljon taidetta. Kesto noin puoli tuntia.
klo 16.15 Mäntän Klubi
Iltapäiväkahvit historiallisella Mäntän Klubilla
HINNAT

48,00 € / hlö
Hinta sisältää museoiden opastukset ja sisäänpääsymaksut sekä kirkon opastuksen.
Aamukahvin suolaisen kahvileivän kera.
Lounaan sekä iltapäiväkahvin ja makean kahvileivän

Osanottomaksu 62 e, sisältäen myös kyytimaksun 14 e. Maksetaan yhdistyksen tilille: FI6746000010468334. Viitenumero: 201812.
!!!! Puoliso tai ystävä mukaan !!!!
Osanottoilmoitus ja – maksu viimeistään torstaina 1.2.2018
Kaijalle puh. 04 5156 9280 tai sähköpostilla kaijamwi@gmail.com
Mikäli joudut perumaan osanottosi niin hankithan toisen henkilön tilallesi.
Runsasta osanottoa toivotellen Eeva-Liisa, Anneli, Kaija, Mauri ja Jaakko

