
    

        

 

Chalmersska Ingenjörsföreningen 

Småland - Blekinge 

bjuder in till vårmöte med middag 

Meny 

Förrätt: Mjukbakad anklever med 
variation på körsbär, pistagenötter, 
smörstekt brioche och mangold 

Varmrätt: Bakad norsk torskrygg, 
med svartrot, gurka, emulsion på 
dill, friterad potatis, tartar på torsk 
och smörsås med fänkål 

Dessert: Mörk chokladmousse med 
pomerans, rostad vitchoklad, 
chokladkräm och vitchokladsorbet 

Vegetariskt alternativ: Se nedan 

Lördagens program  

10:30  Välkomna till Smålands bil-, musik- och leksaksmuseum. 

 Hjortsjö 6, 330 17 Rydaholm.  Vi startar med fika 

11:00   Guidad tur börjar 

12:30   Lunch på Rydaholms Värdshus. Pannbiff med lök. Västra Storgatan 27, 331 76 Rydaholm 

14:00   Studiebesök med fika till Horda stans. Grankärrsvägen 1, 331 79 Horda 

16:30   Avfärd mot Toftaholm herrgård. 341 55 Vittaryd 

18:00   Vårmöte med Dry Martini eller annan dryck 

18:45   Vårkalas! Vi avnjuter en trerätters middag på hotellet och har trevligt så länge vi orkar… 01:00? 
 

Förflyttningar med eget fordon 
 

Självklart deltar du endast i det du vill, meddela vid anmälan det du vill delta i! 

 

Anmälan Senast söndagen den 19 mars via e-post till, OBS gäller 

även förhandsanmälda, till smalbl@avancez.se  

- Namn och Examensår  

- Antal personer  

- Adress  

- Telefonnummer & E-mail  

- Ev. matallergi eller önskemål om specialkost 

- Ev. hotellbokning  

Betalning: Priset för vårmötet är tack vare våra annonsörer och vår 

välgörare Folke Örström så lågt som 650 kr per person och betalas 

helst med SWISH, eller kontant till kassören i samband med att vi 

träffas på muséet.  

Övernattning: Rum på Toftaholm herrgård bokas vid anmälan. 

Dubbelrum 1500 kr, Enkelrum 1050 kr som betalas till hotellet. 

Klädsel: Vårdad och gärna chalmersmössa men inte nödvändigt 

Välkomna! 

 

 

Lördagen den 1 april 2023 
 

”Hårda tag i Horda” 
 

Inte medlem än? Klicka här 

 

mailto:smalbl@avancez.se
https://evt.ungpd.com/Issues/48a805b2-b15b-4f6f-9732-cc44e1c15023/Click?ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&url=https%3a%2f%2favancez.se%2fmedlemskap%2favgift


Vi tackar våra annonsörer 
                 (klicka på loggan för att besöka deras hemsida) 

 

 

         

 

      

  

                   
 

                               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://avancez.se/smaland-blekinge 

 

KVÄLLENS HÅRDA SÅNG AV STYRELSEN 

LYSSNA PÅ ORGINALET ”HÅRDA PAKET” LÄNK 

MED THOMAS RAVELLI, RALF 

EDSTRÖM, CHALMERISTEN JAN RIPPE MFL 

 

Horda Stans är Hordas Raket 

Nå't som vi gjort sen vi Chalmers gick ut 

Vi träffas och festar just som förut 

Med nyfikenhet vi besöker något place 

Vi klämmer och känner på varje grej 

Frågar, och lyssnar nu på dej 

Henrik du visar oss runt på Horda Stans 

Det bästa du vet, åhh åhh åhh 

Är Hordas raket, åhh åhh åhh 

Får ni en gammal gummiduk 

Nån flaska PET som blivit mjuk 

Ljudabsorbens kan det bli som vi vet 

där på Hordas raket 

 

Här formas grejer - tillväxt utan slut 

Henrik han ler och ser jättenöjd ut 

Tackar så mycket och hoppas på nåt mer 

Återvinning av kofta, en tröja för stor, 

en mössa med hälsning "god jul ifrån 
mor" 

Vantar och strumpor och slipsar än en 
gång 

Det bästa dom vet, åhh åhh åhh 

Är Hordas raket, åhh åhh åhh 

Vi får gå runt och stanna te,  

Robotar jobbar nån står breve 

Något rejält, för det bästa vi vet 

det är hårda paket 

 

Ge oss alltid nå't som lyser och låter 

Ett pang, ett vroom eller brum 

Allt som går på batteri, bensin eller 
ström 

Det bästa vi vet, åhh åhh åhh 

Är hårda paket, åhh åhh åhh 

Ett flöde i line eller annat bra 

En produktion som alla vill ha 

Något robust i all enkelhet som blir 
hårda paket 

Det bästa vi vet, åhh åhh åhh 

Det är Hordas raket, åhh åhh åhh 

Och investering man anbefallt, de ger 
tillbaka tusenfalt 

För Henrik Karlssons envishet är det 
bästa för det 

Så med denna enkelhet, lyfter Hordas 
raket! 

/:Lyfter Hordas raket:/ 

 

 

Frågor och funderingar gällande vårmötet? 

Kontakta styrelsen på e-post: smalbl@avancez.se  

 

eller via telefon: 

Andreas Widroth: 070-917 97 06 

Björn Andersson, ordförande: 070-170 41 48 

Hemsidan:      https://avancez.se/smaland-blekinge  

 

 

Chalmersska Ingenjörsföreningen, 

Småland-Blekinges skyddspatron 

Vera Helfri Victoria Sandberg, född 23 

maj 1895 på Hångers gård i Ljungby blev 

1917 Sveriges första kvinnliga ingenjör. 

 Mer information om Vera hittar du på 

vår hemsida 

 https://avancez.se/vera-sandberg  
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https://www.calmon.se/
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https://www.nibe.eu/sv-se
https://avancez.se/smaland-blekinge
https://www.youtube.com/watch?v=N-DM6u7QCGU
mailto:smalbl@avancez.se
https://avancez.se/smaland-blekinge
https://avancez.se/vera-sandberg
https://www.cmarine.se/


 Planerad  vegetarisk meny 

Bakad rotselleri med kräm på rotselleri, 
ostronskivling, valnötter,  
bipollen och mjölksås med kamomill  

Svensk okonomiyaki med rostade 
kastanjer, päron, 
pepparrot och emulsion på granskott  

Rostad kikärtskräm med hallonsorbet, 
mörk choklad och karamellsås 

 


