
Inbjudan till träff på Medevi Brunn
Källakademin inbjuder till brunnsvistelse vid Medevi Brunn fredag 10 augusti till lördag 11 augusti 
2018. Medevi brunn är Nordens äldsta hälsobrunn och ett unikt kulturminne från tiden runt 1700-
talet.

“Medevi Brunnsorkester har spelat på Medevi Brunn varje sommar sedan 1870-talet. Numera 
består orkestern av utvalda professionella musiker, musiklärare och kompetenta amatörer som alla 
spelar ideellt. Medevi Brunnsorkester är en mässingssextett och spelar på historiskt tidsenliga, 
svenska instrument. De har en repertoar på över tusen musikstycken – allt från operetter och 
valser till ny modern musik. Under brunnssäsongen ljuder ljuva toner från musikpaviljongen vid 
café Schweizeriet när de spelar – både eftermiddagskonsert och kvällskonsert. På 
fredagskvällarna kan man även njuta av skymningskonsert när sommarkvällen lider mot sitt slut.”

Program

Fredag 10 augusti

Kl. 14:10 Samling vid Motala järnvägsstation.
Samåkning eller hyrbil till Medevi Brunn.

Kl. 15:00 Fika och eftermiddagskonsert

Kl. 16.00 Guidad tur på området
Den guidade turen runt Medevi Brunns kulturhistoriska miljö innebär bl a att man dricker det 
hälsosamma brunnsvattnet, besöker Sveriges äldsta Apothek, Lasarettsmuseet, museum med 
utsökta 1700-tals möbler samt får höra en hel del om Medevi Brunns fascinerande historia. 
Tidsåtgång ca 1-1,5 timma.

3-rätters supé

Kl. 19:30 Kvällskonsert

Kl. 20.45 Marschkonsert och grötlunk
“Varje kväll samlas man till marschkonsert och Grötlunk. Då marscherar orkestern i täten och 
gäster och besökare går efter. Det är alltid samma marsch som spelas, komponerad av Friedrich 
Zikoff. Man utser en standarbärare – ett hedersamt uppdrag – som i sin tur väljer tofslärkor. Med 
pompa och ståt går man sedan en liten promenad på stora gången och avslutar med en kort 
ceremoni vid Societetsverandan – där man önskar varandra god natt. Grötlunken bör upplevas 
minst en gång i livet.”

Kl. 21.45 Skymningskonsert



Lördag 11 augusti

Frukost

För den som vill finns möjlighet för utomhusspabad, detta ingår i priset men tid behöver bokas i 
förväg.

Under förmiddagen åker de som vill till Verner von Heidenstams hem Övralid. Hemmet är numera 
museum med guidade visningar. Det ligger vackert vid Vättern och interiören i huset är bevarad 
från 1940. Vi deltar på visningen kl. 10.00. Kostnad 50 kr tillkommer.

Lunch står var och en själv för. Det finns värdshus vid Medevi Brunn. De som är med till Övralid 
äter lämpligen där, de har ett café med lättare luncher.

Kl 13.00 Avslut vid Motala järnvägsstation för de som kommer med tåg.

För mer information och förslag på aktiviteter se Medevi Brunns hemsida www.medevibrunn.se

Deltagaravgift
I avgiften ingår eftermiddagsfika, 3-rättersmiddag (köksmästarens val, ej dryck), logi hotell, 
brunnsfrukost, konserter, bad i utomhusspa och guidning.

1195 kr per person i delat dubbelrum
1590 kr per person i enkelrum

Eventuellt samåkningskostnad (cirka 200 kr) tillkommer.

Anmälan
Frågor och anmälningar ställs per e-post eller telefon till:
Linda Lidholm, linda@lindal.se eller 070-3460232 senast den 13 april. 

Ange:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer/mobilnummer
• E-postadress
• Önskemål om särskild kost
• Önskemål om boendealternativ – vem du önskar dela rum med
• Om du följer med till Övralid
• Om du kommer med tåg/buss och behöver plats i bil
• Om du har bil och har möjlighet att hämta personer på stationen i Motala, samt skjutsa på 

utflykt till Övralid

Antalet platser är begränsat till 15, så först till kvarn gäller.
Bindande anmälan sker genom inbetalning av deltagaravgiften efter bekräftelse på deltagande.
(bankgiro 5931-1399, Swish 123 587 05 89)

mailto:linda@lindal.se

