2016-03-19

Sigtunaortens Samlarförening inbjuder medlemmarna till
utflykt till Katrineholm lördagen 21/5 2016
PROGRAM
07.00

Avgång med buss från Märsta station. Ta med egen fikakorg till förmiddagskaffet!

10.00-12.00

Besök på Möbelmagasinet, Katrineholm. En secondhandbutik på 1.500 kvm som
ger dej möjlighet att fynda och äntligen hitta precis det du letat efter.

12.30-13.30

Lunch i Reijmyre

13.30-15.30

Guidad visning av glasbruket och möjlighet att handla i butiken. Bredvid
glasbruket finns en liten trevlig antikaffär. Reijmyre startade sin
verksamhet redan 1810 och är idag det näst äldsta som fortfarande är i drift.
Här tillverkas både bruksglas och konstglas.
Därefter hemresa. Fikapaus på café Björndammen på hemvägen är inkluderat i
avgiften.

ca 19.00

Åter i Märsta

Anmäl dej för deltagande senast den 13/5 till Ann Matsson mobil 070-420 05 51 eller e-post
annobosse.matsson@telia.com. Anmälan är bindande. Vid ev. meddelande på resdagens morgon kan
du ringa till Ann Matsson 070-420 05 51
Körsträckan från Märsta till Katrineholm är ca 18 mil
Resan är subventionerad av föreningen och deltagaravgiften är 200 kr per medlem och betalas i
bussen.
Min 30 deltagare, max 50 deltagare. I mån av plats i bussen får gärna släkt och vänner följa med.
Priset för dem är 300 kr. Tala i så fall om ditt telefonnummer vid anmälan så hör vi av oss efter
den 13/5 om plats finns för ”ickemedlemmar”.
”Saxat” från www.reijmyre.se
Formgivaren Monica Bratt, anställd 1937-1958, har betytt mycket för bruket. Glasets renhet var
hennes passion och ’enkelt och elegant’ var hennes motto. En ’vackrare vardagsvara’, som hon
uttryckte det, var viktigt. Hon valde att arbeta med olika rena färger som blått, mossgrönt,
rökgrått och rubinrött. Många husmödrar satte på den tiden Monica Bratts design överst på
önskelistan. Hennes rubinröda glas skapade stor uppmärksamhet i början av 1950-talet och blev
glasbrukets signum. Konkurrenter har försökt efterlikna det utan att lyckas. Färgerna från
Monica Bratts tid finns fortfarande kvar i dagens glaskollektion.
När Reijmyre Glasbruk 1810 AB, som första glasbruket i Sverige, började tillverka värmefast glas
1972, öppnade det för nya marknader. Några år senare såldes bruket till GAB-koncernen där bl.a.
den kända besticktillverkaren Gense ingick. År 1978 förvärvades GAB-koncernen till UppsalaEkeby som också omfattade Kosta Boda-gruppen.
Titta gärna också på www.mobelmagasinet.net

Hälsningar från Ann och Sylva i resekommittén genom Bengt Gålnander.
Mycket välkomna till vårutflykten

