
Program 2015 

Öppettider & guidningar
Under 2015 är det frivillig entré (20 kr) till Linnés Råshult.
Förbokade guidningar för allmänheten 70 kr/person. 
Minst 10 pers. Guidningen tar ca 45 minuter. 
Guidningarna bokas via telefon 0476-21318 eller  
e-post linnesrashult@almhult.se

Öppna guidningar (70 kr/person) –  kan, men behöver ej 
bokas
Kl 14:00- 14:45 . Juni- sön 26; Juli – ons 1, ons 8, ons 15, 
ons 22, sön 26, ons 29: Augusti – sön 16 

Möten med minne – riktat till människor som drabbats av 
någon form av demenssjukdom. (100 kr/person)
Kl 10:30 – 11:30.  7 maj, 13 maj, 11 juni, 25 juni, juli: 1, 8, 15, 
22 och 29; 13 aug, 20 aug 

Trädgårdscafé & butik är öppet tisd-sönd kl 11-16.  
Lunch serveras kl 12-14 

Fler evanemang kan finnas på www.linnesrashult.se



Utställning i caféet 
1 maj -  27 juli Lysslor – skulptör 
Kasplina Berggren
28 juli – 30 augusti Akvareller och 
keramik – Ulla Corin Lindroth 
 
10 maj   
Hästskjuts 
fr Diö kl 9.15 o 11.25. 30 kr, ToR 50 
kr, (barn under 12 år gratis)    
Vandringens dag 
 
12 maj kl 18  
Kvälls-jam med Skatelövs 
spelmanslag (soppa serveras) 
Välkommen att spela med! 

23 maj 14.30  
Carl von Linnés födelsedag 
Vi bakar tårta till caféet och Carl von 
Linné kommer med överraskning! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 maj kl 15.30  
Språk- och hantverkscafé 
 
28 juni kl 14  
Föreläsning om Carl von Linné 
av Professor Gunnel Wieslander 

2 juli kl 14:30  
Rosens dag  
Älmhults Trädgårdsförenings ord-
förande Inger Arvidsson berättar om 
rosor. Gammeldags rosor till försälj-
ning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 juli kl 10-16   
Fläta en enkel korg 
Prova på dag med korgmakare 
Mikael Svensson, Silpinge (450 kr 
inkl sopplunch och fika, under 18 år 
halva priset, material ca 100 kr) 
 
3 juli  kl 13  
Lunchmusik - och prat  
av korgmakaren tillika durspelare/
dragspelaren Mikael Svensson 
 
5 juli kl 14:30   
Ängsvandring  
med Michaël Michaëlsson (50 kr) 

11 juli kl 14:30  
Skulptör Kaspelina Berggren - 
presenterar sin utställning Lysslor 
och sitt sätt att arbeta och att se på 
naturen

22 aug kl 18:30   
Daquini  
En Inspirations-show. Ord, rytm och  
ljud förenas och målar Själens landskap 
Entré (Soppa serveras) 
 
29 augusti - kl 14:30  
Konstnär Ulla Corin-Lindroth 
presenterar sin utställning och sitt 
sätt att arbeta med inspiration av 
naturen.  

30 augusti kl 9:30 – 16  
Teckna växter på Linnés Råshult 
Kursdag med Ulla C-L En heldag 
när vi prövar olika sätt att teckna 
och skissa. (800 kr inkl sopplunch 
och fika, under 18 år halva priset) 
 
6 september 
Skördedag 

31 okt kl 17  
Smålands kulturfestival   
Ljusvandring i historiens fotspår på 
Linnés Råshult  (preliminärt) 

 5 december  
Julkalas 
Vegetarisk julbord  m.m.

12 juli  
Hästskjuts (tid och pris se ovan)  
Friluftsgudstjänst  kl 10                
Förundransvandring kl 11  
med Cristina Virdung
Stenbrohults församling 
 
17 juli kl 18  
Viskväll  
En bukett visor - lite blomkraft 
med trubadur Lars -Gunnar Wik-
lund. Entré. (soppa serveras) 

19 juli kl 13 och kl 15   
Hembygdsföreningen  
berättar och guidar i Gammelgår-
den (muséet). 40 kr Föranmäl! 

21 juli kl 9 – 16   
Kursdag med Kasplina   
En kurs där du genom bildmakeri 
fördjupar dig i växternas mönster 
och former. (800 kr inkl sopplunch 
och fika, under 18 år halva priset)

2 augusti kl 14:30   
Trädgårdsvandring  
med Lena Michaëlsson (50 kr) 
 
8 augusti kl 14 – 18  
Spelmansstämma  
I samarbete med Musik i Syd 


