ROSTUGNENS VÄNNER
Länsstyrelsen på besök

vanlig ordning (hennes favoritjobb i sommar).

Enheten för utveckling av landsbygden mm kom på
studiebesök till Rostugnen i juni. Gruppen leddes av
länsantikvarien Raoul Hjärtström. De fick en guiad
tur i Modellboden och tyckte att det blivit en bra
utställning som gärna kan få växa i storlek.

- Vad gör man i Brevens bruk, undrade de nyanlända
från Syrien, Etiopien, Ryssland och Afganistan.

Årsmöte och fest 16 juni
Årmöte direkt efter Loppisen kl 16.00 i
Modellboden.Verksamhetsberättelsen skickas
separat till medlemmarna.

Det visade sig att de var på heldagsutflykt med SFI
och hade valt att se Breven. Så jag öppnade Modellboden och Rostugnen och försökte förklara hur man
först gör modeller i trä, sedan packar dem i sand och
till sist gjuter med flytande järn... på lite stapplande
syriska (tack o lov för Google Översätt!).

Efter mötet blir det sedvanlig fest med mat och
musik i det gröna (eller inomhus vid regn - men
varför skulle det regna på oss). Köp ett skrovmål
från våra egna proffskockar till självkostnadspris. Och ett glas vin, öl eller sockerdricka efter
behag därtill. Tag med alla barn!

I Rostugnen ville de veta vad rostning är. Jag prövade
med att det är som att rosta kaffebönor ungefär. Aha,
på det viset! Den liknelsen har vi använt förr.

Invigning 11 september
Utställningen i Modellboden är nu mogen för sin
officiella invigning. Det blir 11 september kl 11.00.
Maria Larsson, landshövding i Örebro län, klipper
banden åt oss! Och musiken spelar. Och så blir det
visning av utställningen. Alla medlemmar hjärtligt
välkomna.

Sen gick vi allihop till Gubben och badade! Och
belöningen blev en fantastisk lunch med internatioInternationell delegation hit i juni
nella förtecken - så gott! Glömmer aldrig deras
Plötsligt, en vanlig morgon i juni, så var det 50 (!)
varianter på baklava. Och kyckling från Bagdad och
personer där - men ingen guide. Alla prydligt samlade jag vet inte vad.
nere vid dammen mitt i bruket.
De har lovat att komma tillbaka. Med mer baklava.
Jag och mitt minsta barnbarn, Karla, matade änder i Och som nya medlemmar i RV.
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