Varmt välkommen till drömhelg i Växjö 14-15 mars 2020!

Plats: IOGT/NTO, Vattentorget 1, övervåningen. Lokalen ligger endast några minuters

gångväg från Centralstationen. För tågresenärer: välj utgång mot Söder och gå sedan till
vänster på Södra Järnvägsgatan så ser du strax huset, som ligger nere vid Växjösjöns strand.

Program:
Lördagen den 14 mars:
Kl 9.30 - 10.00: Drop in- kaffe/te med smörgås.
Kl 10.00 - 12.30: Drömgruppsarbete
Kl 12.30 - 14.00: Möjligheter till gemensam lunch på den japanska restaurangen Izakaya,
belägen i Kulturparken Smålands byggnad, Södra Järnvägsgatan 2. Misosoppa, huvudrätt och
kaffe/te.
Kl 14.00 - 15.00: Vid tillräckligt antal intressenter möjligheter till gruppguidning avseende
småländsk glaskonst av glasantikvarie Gunnel Holmer, Kulturparken Småland.
Kl 15.00 – 18.00: Drömgruppsarbete
Kl 18.00--: Årsmöte.
Direkt efter årsmötet möjligheter till samkväm på IOGT/NTO: Pajbuffe, sallad, dryck, kaffe/te
och kaka a’100 kr.
Söndagen den 15 mars:
Kl 9.30-12.15: Drömgruppsarbete
Kl 12.15-13.15: Gemensam lunch på IOGT/NTO. Ingår i priset.
Kl 13.15-15.30: Drömgruppsarbete
KL 15.30-16.15: Fika och avslutning

Anmälan: För att möjliggöra planering av lokaler, restaurangbokning, guidning m.m. önskas

anmälan per mail senast 28 februari till birgitta.vasko@telia.com, (tel. 0708809922).

OBS ange i samband med anmälan följande:
a) Namn!
b) Vilken grupp du önskar tillhöra – nybörjargrupp, grupp för erfarna, ledarträningsgrupp
eller självständig grupp. Om ledarträningsgrupp ange tidigare drömgruppserfarenhet.
c) Om du vill delta i lördagslunchen på Izakaya. Ange vilken varmrätt du vill ha (se meny)
och om du har någon allergi. Betalning var och en för sig, på plats.
d) Om du vill vara med om guidningen avseende den småländska glaskonsten. Ingår i priset.
e) Om du vill delta i lördagskvällens samkväm. Eventuella allergier? Det kommer att finnas
Västerbottens-, tomat-och fetaost-, lax-och skaldjurs-, kyckling- och ost - och skinkpaj.
Betalas tillsammans med anmälningsavgiften.

Betalning:
Kursavgift: 600 kr för medlemmar, 850 kr för övriga (medlemskap för 2020 ingår).
Plus 100 kr för deltagande i samband med lördagskvällens pajbuffe.
För våra möjligheter att planera enligt ovan tacksam för betalning i samband med anmälan,
senast 28 februari, till Drömgruppsforum, pg 4015954-3.

Några övernattningsförslag (Vid bokning av hotell ange koden ”Drömgruppsforum”)
Elite Stadshotellet, Kungsgatan 6, tel. 0470-13400, enkelrum 809 kr, dubbelrum 989/1079
kr.
Hotel Esplanad, Norra Esplanaden 21 A, tel. 0470-22580, enkelrum 795 kr, dubbelrum 995
kr.
Clarion Collection Hotel Cardinal, Bäckgatan 10, tel. 0470-722800, enkelrum 630 kr.
Hotell Värend, Kungsgatan 27, tel. 0470-776700, enkelrum 600 kr, dubbelrum 750 kr.
Bed & Breakfast Södra Lycke, Hagagatan 10, tel. 070 6766506, enkelrum m frukost 600 kr,
dubbelrum med frukost 900 kr.

Än en gång varmt välkommen!
Styrelsen för Drömgruppsforum

