
Mag o Tarmföreningen i Kalmar län 

Inbjuder t i l l  ett besök på 

Hönsalottas luffarmuseum i Boda Glasbruk t i l l  en kostnad 
på 100:-/person. 

Söndagen den 11 september 2016 kl 12.00 

Anmälan gör du t i l l  Lennart på tel 070-5680007 eller via mejl 
lennart.hallberg46@gmail.com 

SENAST den 1 september 

PROGRAM 

Vi hälsar er välkomna ti l l  oss utanför vår infart (om vädret 
t i l låter).  
Därefter börjar vårt program med GLASMUSEUM. Vi har 
mycket unikt glas och vi berättar om glasets historia och ger er 
en resa på ca 500 år. Här får ni också skratta och gissa och så 
brukar vi få besök av en mycket intressant person som berättar 
en kort historia om sin släkting som var luffare.  Det är 
en mycket unik berättelse som ni inte kan få någon annanstans. 
Då visas även världens största luffartavla. 
Nu fortsätter vi upp t i l l  vår restaurang -och berättardel där vår 
ciceron för dagen startar målt iden på sitt  speciel la sätt ! ! ! 
Vår luffarmeny är väldigt omtyckt och det är svensk 
husmanskost med si l l  ägg potatis isterband kotlett 
köttbullar kroppkakor mm. Målt idsdryck ingår också naturl igtvis. 
De f lesta vi l l  ha l ingondricka.....  
 
Efter maten tar vår ciceron över igen och vårt program 



fortsätter med berättelser om den mycket unika och intressanta 
historien rörande luffarperiod som varade mellan 1885 - 1957. 
Li l l-Sven, Höganäs Långe, Målarn Erik Öland Andersson, 
Kosta-Lasse, Hönsalotta, Björnjägaren och många f ler luffare 
från landets al la hörn. 
 
Därefter bl ir det kaffe med världens godaste ostkaka sylt och 
grädde !!! 

 
Sedan vandrar våra gäster runt i  det r ika museet ( f inns över 
500 originaltavlor och tusentals trådtjack ) 
Livemusik av vårt populära husband ( vid över 35 pers ) 
 
NYHET: Prova på: Gravera och sl ipa. För den som vil l  har vi nu 
en station där ni får prova att gravera och sl ipa i glas. 
Dessutom har ni också möjl ighet att skaffa ett helt unikt 
smycke sl ipat i glas från 1800 -talet. Absolut unika halssmycke 
som finns i enbart 1 exemplar. Slipat av Snacke-Per. 
Rostfr ia Karlsson och Mopp-Emma ti l lverkar Trådtjack. 

Detta	  program	  och	  pris	  gäller	  för	  grupper	  över	  35	  personer	  
och	  är	  

VARMT VÄLKOMNA! 


