
Hemliga resan 
2017

Arrangerad av Karin Nyström.

Troligen den hemligaste resan vi någonsin gjort.

Till och med Styrelsen var ovetande.



En liten reseskildring.
• Resan började i Liljeholmen sedan stopp i Huddinge, Tullinge , Tumba, Uttran 

och när vi sedan kom till Salem trodde alla att detta var resans mål för där fick 
vi en ordentlig rundtur men det visade sej till slut att vi bara försökte hitta  
Maud och Bosse som oxå skulle med.

• Resan fortsatte till Södertälje där några fler steg på.
• Nu var frågan? Vart är vi på Väg? Vi fortsatte ut ur Södertälje mot Strängnäs 

men vi fortsatte förbi och hamnade efter en stund i Eskilstuna där bussen 
körde oss till ett mycket trevligt Café där vi fick kaffe och macka. Fortfarande 
visste ingen vart vi skulle.

• Vi satte oss i bussen igen och fortsatte mot Örebro men strax före Arboga 
svängde bussen in på en liten avtagsväg och vips befann vi oss vid Hjälmare 
kanal. Det hette Gravudden.

• Nu förstod ju alla att vi skulle på en båttur på kanalen.
• Vi klev ombord på båten som hette M/S Lagerbjelke och bänkade oss vid olika 

bord där vi senare fick en väldigt fin lunch av två snabba och duktiga killar. 
Fantastisk service. Det regnade hela tiden men humöret var på topp hos alla. 
Efter ett antal slussar kom vi fram till ett ställe som heter Notholmen och ligger 
vid Hjälmaren. Där klev vi av och vår buss hämtade oss för återfärd till 
Södertälje och Stockholm.

• Vi tyckte alla att det varit en väl genomförd och  minnesvärd Hemlig Resa.
Hälsningar Tore



Båtfärden gick mellan Gravudden och Notholmen

























Detta är vår fantastiska servitör



















































Då var vi framme i Notholmen där vår buss står 

redo för att ta oss hem till våra respektive 

hemorter. 


