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Göteborg nästa
Sällskapets resa ägnas i år – den 24-25 augusti – Göteborg,
närmare bestämt universitet, Sahlgrenska akademin,
Chalmers tekniska högskola samt Botaniska trädgården.
Universitetets måtto lyder: Tradita innovare innovate tradere, i översättning: ”att förnya det överlämnade och lämna
det nya vidare”; förhistorien är den att universitetet grundades först 1954, efter att ha startat som högskola 1891.

statligt byggnadsminne. Här tar rektor Eva Wiberg emot oss.
Gemensam lunch före besöken på Sahlgrenska akademin och
Chalmers. Kvällen är fri för egna övningar. Ett förslag är att
undersöka programmet på Konserthuset eller operan.

Sahlgrenska akademin har gamla anor. Modersjukhuset
inrättades redan på 1770-talet genom en donation av köpmannen Niclas Sahlgren. Den nuvarande akademin bildades
2005 genom sammanslagning av tre fakulteter, medicin,
odontologi och vårdvetenskap.

Dag nummer två inleds med en stadsrundtur, som avslutas
i Botan, där vi vandrar runt under ledning av en guide. Här
äter vi också lunch före återfärden till Lund som vi beräknas
nå omkring klockan 18.00.

Chalmers tekniska högskola grundades 1829 som en
”slöjdeskola” genom en donation från direktören i Ostindiska kompaniet, William Chalmers. Sedan 1937 ställning
som universitet.
Botaniska trädgården invigdes 1923 i samband med jubileumsutställningen i Göteborg, men långt tidigare fanns här en
trädgård anlagd på privat initiativ med tusental träd av olika
slag. Botan är känd bl. a för sin klippträdgård och orkidéhusen.

Pris för resan är 2 200 kr/person. Häri ingår övernattning
på centralt belägna Hotel Scandic Europa, frukost, två gemensamma luncher, guidning samt entréavgift till Botan.
Tillägg för enkelrum 450 kr.
Anmälan sker med e-mail eller på nedanstående blankett
senast tisdagen den 15 maj.
e-mail: birgit.segner@telia.com ,
snigelpost: Birgit Segner, Rudeboksvägen 347, 226 55 Lund.
Besked om plats meddelas skriftligen senast den 27 maj. Avgiften skall vara inbetald till LUHS plusgirokonto 49 20 43-5
senast den 15 juni. Detaljprogram skickas ut omkring den 1
augusti.

Under båda dagarna står en buss till vårt förfogande, Thells
bussar, som under våra tidigare resor. Vi samlas vid Domkyrkan klockan 8.00 och räknar med att nå Göteborg senast Reseansvariga: Hjördis Kristenson, Peter Nilsson-Ehle,
klockan 12.00. Programmet inleds med besök i universitetets Birgit Segner
huvudbyggnad vid Vasaparken, invigd 1907 och numera
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