
Lödösetraktens Hembygdsförening 
I samarbete med Karl-Everts Busstouring AB 
 

Sommarresa till Nossebro-Herrljunga-Hudene 27 augusti 2022 
 
Avresa kl 08.40 Lilla Edets busstation, kl. 09.00 Lyckhem i Lödöse  
 

Vi börjar med att åka till Magnolia Trädgård & Butik Nossebro. Är en handelsträdgård som 
är specialiserade på dahlior, liljor, tulpaner och påskliljor. Har även en butik.  

Sedan åker vidare till Eggvena Bygdegård, där vi ska dricka förmiddagskaffe med smörgås 
och kalvdans från Kullings Kalvdans. Dom har Kalvdans till försäljning så vi kan köpa med oss 
hem. 

        
 
Tips hur Du värmer och serverar! 
Kalvdansen smakar allra bäst när den serveras ljummen. Den går bra att värma i vanlig ugn eller 
micro (aluminiumformarna fungerar i microugn) eller stekas i skivor i lite smör i stekpanna. 
Kullings Kalvdans tillverkas av ko-råmjölk och smaksätts med salt, socker och kryddor 
Kalvdansen vasslar sig gärna - det är en helt naturlig process 
Påminner till både smak och konsistens om Pannacotta/ Créme BryléI 
Innehåller varken ägg eller mjöl – och kan därmed ätas av både gluten- och äggallergiker. 
"smal" mat - bara ungefär 5% fett. Kalvdansen kan med fördel serveras i portionsbitar - dela den 
med vass kniv eller stans och lyft upp bitarna med tårtspade. Extra festlig blir den av att bränna 
ett lager socker på toppen.      
      
Nu fortsätter vi till Herrljunga hembygdspark. I vacker natur på sluttningen mot ån Nossan 
vid Haraberget i Herrljunga ligger Hembygdsparken. En hembygdspark med 15 hus i tidsenlig 
anda bl.a. ett stationshus, troligtvis Sveriges äldsta, ett skolhus, transformator mm. Museum 
med samling av jordbruksföremål och andra gamla saker. Vagns- och jordbruksmuseum med 
gamla hästvagnar,  2:a våning bondens olika årstider. Kryddträdgård finns också. Även en 
hällkista finns här som tidigare legat på Herrljunga Nedergård 1,5 km från hembygdsparken. 
Återuppbyggnaden var 1985. Bronsåldersröse och domarring vittnar om gammal boplats. 
 

                  
Herrljunga Hembygdsgård     Vagn- och Jordbruksmuseum        Stationshuset                               
Vänd sida  



 
 
Nu ska det smaka gott med middag och avnjuter den på Trollabo Kvarn i Hudene . 
1800-talsbyggnad i en unik miljö. Den är varsamt renoverad och vackert belägen i Hudene 
vid ån Nossan.  
 
 

   
 
Vi beräknas vara tillbaka kl 17.15 Lödöse, kl 17.35 Lilla Edet 
 
Pris: 700 kronor per person 
 
Ingår: Bussresa 

Kaffe med smörgås och liten kalvdans 
Guidad visning Herrljunga hembygdspark 
Middag husmanskost, sallad, bröd, smör, måltidsdricka, kaffe och dessert   

 
      
Anmälan görs på telefon till: Jan 0520-662478 eller 0705-761339, Barbro 0704 –978664,  
 
Sista anmälningsdatum är: 14 augusti   Obs! bokningen är bindande     
 
Obs! Har ni behov av specialkost p.g.a allergier ber vi dig meddela detta direkt vid bokningen av 
resan  
 
Betalning görs till Lödösetraktens hembygdsföreningens plusgiro nr: 10 74 32-7 
Pengarna oss tillhanda senast 19 augusti  
 
Önskar ni att handla Kalvdans så ta med kylväska     
 
Hjärtligt Välkomna!    
 


