ROSTUGNENS VÄNNER NYHETSBREV
Årsmötet hölls i juni
Föreningen höll årsmöte 16 juni i rostugnen. Verksamhets berättelsen har skickats ut tidigare. Styrelsen
omvaldes i sin helhet. Presentationen av planerna för
Modellboden presenterades utförligt och vann årsmötets gillande. Under hösten kommer styrelsen att
utveckla tankarna lite mer och även ägna sig åt egen
utveckling – bl a genom studiebesök på andra
framgångsrika utställningar om järnhantering.
Styrelsen består av Claes Ander, ordf, Ingel Jörgensen, kassör, Lars Gunnar Jörgensen, sekr, Jan Inge
Hall och Evald Andersson.

Sextettfestival med surpris 15 sept
I år för tredje gången blir det blåsigt värre i Breven
lördag 15 september med start kl 14.00. Ännu fler
sextetter än tidigare har anmält sig och vi hoppas att
du också kan vara med! Det här är en av flera
kulturaktiviteter som föreningen jobbar med.

(från Breven till Hampetorp) och förra året var det
premiär för allspelet.
I år blir det också en överraskning med maritim
anknytning som avslutning på spelningen. Men först
blir det som vanligt skön bruksmusik under hela
eftermiddagen, minst 6 minikonserter i hembygdsgården omväxlande med rostugnen.
På tal om överraskningar – tag gärna med badhanduk
och något klädsamt att simma i!

Oktoberfest bara för medlemmar
Boka redan nu en eftertraktad plats till höstens
roligaste gille. Lördag den 6e oktober blir det fest i
rostugnen. Temat blir helrostat - vad annars – med
utgångspunkt i vildsvin och rödvin. Ingel kommer att
sakta rosta ett litet svin (!) på plats för att det ska vara
klart för fest kl 19.00. Har du lust att se närmare på
rostningen så är du välkommen att titta in under
eftermiddagen.

Typiskt korrekt uppklädda subventionsmedlemmar...

För några år sedan ordnades världens längsta fanfar

Alla som klär sig tidsenligt (tidigt 1900-tal) får del av
subvention. Självkostnadspris utlovas till alla (du
betalar på plats). Vi tillhandahåller även passande
drycker till inköpspris. Och så blir det levande musik
och högtidstal!
Anmälan (ja, ett måste, senast 25 sept) till
claes@andermanagement.se eller 070 51513 00
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