
   

Inbjudan Till Den Nordiska Träffen 2013 
 

 
 
Var hälsade alla Indianvänner i dom nordiska stammarna! I augusti är det dags att 
sätta kurs mot den nordiska träffen som är förlagd till Hargebaden utanför Askersund 
längs Riksväg 50 vid Vätterns norra strand. Programmet för träffen är följande: 
 
Fredag 23 augusti 
 
Träffen är förlagd till Hargebadens vandrarhem dit man är välkommen när man vill 
under dagen och kvällen. Vägen dit kommer att vara markerade med Indianskyltar. 
Boendet sker i första hand på vandrarhemmet och därefter i campingstuga. På 
kvällen tänds grillen som kommer att servera nygrillade hamburgare med härliga 
tillbehör och träffens egen pub öppnar och kan erbjuda kall öl, vin och alkolfritt. 
Puben och grillen stänger inte förrän den stora hövdingen går och lägger sig. 
 
Lördag 24 augusti 
 
Klockan 8.00 till 9.00 serveras det en härlig frukost för att stärka det berömda 
kickbenet. Klockan 10.15 samlas vi vid vandrarhemmet för gemensam färd till Motala 
Motormuseum. Väl framme vid museet har vi fått tilllåtelse att parkera utanför 
museets entré. Väl inne på museet kommer vi finna gamla tändkulemotorer, bilar, 
motorcyklar och mycket annat för den som är nostalgiintresserad. När det gäller 
lunch så är det valfritt att välja mellan museets enkla servering och dom två 
resturanger som ligger intill. Sen åker vi tillbaka till Hargebaden. Klockan 18.00 så är 
det dukat för grillbuffé värdigt en hövding i Hargebadens Resturang och Pub. Puben 



har fullständiga rättigheter. Klockan 19.00 intar ett rockabillyband vår scen. Sen kör 
vi lotteridragning och vi kommer dela ut ett pris till den som har kört längst på hoj 
för att deltaga och sen forsätter musiken. 
 
Söndag 25 augusti 
 
Klockan 8.00 fram till 10.00 serveras det frukost. Sen packar vi ihop och det är dags 
att ta farväl. 
 
 
Prislista 
 
Träffavgiften: 900 kronor och inkluderar: 
 
2 övernattningar på vandrarhemmet eller sängplats i 4 bäddsstuga. 
2 frukostar på vandrarhemmet. 
1 inträde på Motala Motormuseum. 
1 grillbuffé på lördagkväll. 
Live musik på lördag kväll. 
 
Anmälan till träffen 
 
Ni kan anmäla er fram till 5 augusti. Ni kan ringa, smsa, maila men märk mailet med: 
Nordisk träff 2013 eller skicka ett vanligt brev till mig på: 
 
Kristian Bjerså 
Phragmensvägen 5 
703 68 Örebro 
 
Mobiltelefon: 073-705 68 58 
 
Hemtelefon: 019 – 12 77 60 
 
Email: indianen48@hotmail.com eller indianen81@spray.se 
 
 
 
Varmt välkomna till den nordiska träffen.  
Hälsningar Kristian Bjerså och hans medhjälpare!! 
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