
Sommarutflykt med buss  
Lördagen den 23 juli är alla som vill välkomna med på en dagsutflykt med buss. Håkan 
Franzén är vår chaufför. Resan går norrut med stopp i Uppsala, Ulva kvarn och Dalby där Ulla 
och Ingvar Jerresand har sitt sommarställe.  
 
Vi samlas vid kyrkan kl. 9. Ungefär kl. 10 ankommer vi till Uppsala Domkyrka. De som vill 
kan då gå med på en guidad tur (ca.30 min) i kyrkan som Inger Almgren håller i.  
Efter det kan man strosa fritt i Uppsala centrum. På Destination Uppsala 

https://destinationuppsala.se/ finns mycket information. Man kan t.ex. ladda ner en 

besökskarta. Där ser man också att det finns mycket att titta på och göra på en begränsad 

yta i närhet till Domkyrkan. För barnfamiljer finns t.ex Pelle Svanslösvandring och Pelles 

lekplats. Där finns också Botaniskaträdgården, Carolina Rediviva/ Universitetsbiblioteket 

slottet mm. Även stora torget är nära och man kan strosa vid Fyrisån. Att bara sitta still med 

en fika kan också vara ett alternativ. 

Ungefär kl. 12 åker vi vidare till Ulva kvarn. Det är en resa på ca. 15 min norr ut från 

Uppsala. Där finns mycket att titta på, se deras hemsida https://www.ulvakvarn.com/. Där 

finns bland annat hantverk och konst samt Café och Ulva krog. 

Vi blir kvar ett par timmar på Ulva kvarn. Cirka 14:30 åker vi söderut i 30 min för att träffa 

Ulla och Ingvar Jerresand i Dalby. Hos Ulla o Ingvar umgås vi med varandra, blir bjudna på 

fika och har trevligt. Där har vi också en andakt tillsammans.  

Ungefär kl. 17 åker vi hemåt och kommer hem ca. 18:15. 

Praktisk information. 

• Anmälan senast 19 juli i första hand till info@kvibro.se. Skriv ditt namn och mobil nr.  

Du kan också sms: a eller ringa in din anmälan till Klas Eriksson 070 491 12 65. 

• Lunch och fika. Du kan välja att ta med egen matsäck men man kan också äta lunch 

vid Ulva kvarn. Där finns ett Café som har matiga smörgåsar (70 kr) samt kall mat t.ex 

potatissallad med lax eller rostbiff. Vill man ha lagad mat finns Ulva krog 

http://www.ulvakrog.se/UlvaKrog/Menyer. Vi har inte bokat bord för gemensam mat 

men vi fikar tillsammans hos Ulla o Ingvar. 

• Kostnad. Utflykten kostar 200 kr. Avgiften betalas med swish, kontant eller med kort 

i kyrkan.  

• Frågor? Kontakta Klas Eriksson 070-491 12 65 

• Övrigt. Tänk på att du ska ha gåvänliga skor och kläder efter väder. Om det blir 

uruselt väder får vi kanske ompröva planen. Viktigt att vi har allas mobil nr så att vi 

kan nå ut med information. 

Varmt välkommen 

Klas Eriksson 

Pastor, vik. föreståndare i Kyrkan vid Brommaplan 
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