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RREC- Inbjudan till kulturdag 11 juni på Grönsöö Slott
utanför Enköping

Kära medlemmar i RREC,
Nu stundar våren och det börjar bli dags att göra finbilen körklar! Klubben är i full färd med
att planera vårens och sommarens olika aktiviteter. Strax väster om Stockholm finns en
vildmark i det orörda och leende Mälarlandskapet. Där högt på sin kulle, djärvt utskjutet
mellan glittrande Mälarfjärdar, ligger Grönsöö slott och slottspark, ett minnesmärke från
tidig svensk stormaktstid och unik sammanhållen kulturmiljö. Familjen von Ehrenheims hem
representerar svensk historia och konsthantverkstradition genom tre sekel. Besök en av
Sveriges vackraste parker, ett levande slott och högklassiga utställningar speglande Grönsöö
kulturhistoria samt konstutställningar. Välkommen på en rundtur!
Dag: Söndag den 11 juni 2017.
Tid: Kl. 11:00 till ca 15:30.
Vägbeskrivning: Grönsöö Slott, se http://www.gronsoo.se/ ca 9 mil från Stockholm. Kör E
18 mot Enköping. Tag vänster vid avfart mot Grillby/Lillkyrka. Vägskyltar visar därefter
vägen mot Grönsöö. OBS: Grusväg de sista 3 km. Dessutom kan man med fördel åka gamla
vägen via Kungsängen, Bro, Bålsta eller svänga av E18 vid Bro ta vägen (269, 263) över
Håtuna förbi Skokloster ansluta till gamla E18 vid Pungpinan.
OSA: Anmälan sker genom att sätta in 370 kr/person på RREC bankgiro 5965-7528 senast
onsdag den 7 juni. Vänligen meddela antal personer och att det gäller Grönsöö. Anmälan är
bindande.
Vänner i AHK R-R/Bentley Sektionen hälsas också hjärtligt välkomna!
Varmt välkomna!
Frågor? Tveka inte att kontakta Rune Sahlberg 070-389 80 88 eller
Michael Insulander 070-671 92 62.
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Forts: Kulturdag på Grönsöö Slott utanför Enköping

PROGRAM den 11 juni 2017 på Grönsöö
11:00. Samling på gårdsplanen. Vi samspråkar, ”sparkar däck”, beundrar varandras
bilar, samt kanske pratar lite teknik och annat som ligger oss nära hjärtat.
12:00. Lunch i Brännvinsbränneriet. Gravlax med hovmästarsallad, grönsallad, smör
och bröd, lättöl eller vatten, kaffe och liten kaka. All specialmat kan ordnas om vi får
veta senast två vardagar innan.
13:30-14:30. Gemensam entré till Grönsöö slottspark inklusive utställningarna:
”Årets och livets högtider på Grönsöö”, samt konstutställning med teckningar och
målningar av konstnären Joakim Lager. Vår nya utställningslokal med bl.a. gårdens
vagnar, slädar och handredskap ingår, samt en skriven guide till parken.
14:30-15:30. Guidad visning av Grönsöö slott och utställningarna.
OBS: Trappa till övre våningen i slottet.
Mer info på www.gronsoo.se
15:30 ca Avfärd

