
R O S T U G N E N S  V Ä N N E R

Vedhuggardags igen!
Veden räcker tyvärr inte i all evighet. För några år 
sedan gjorde ett friskt gäng grabbar en stor insats med
att lägga upp ett rejält vedförråd. Nu är det slut och 
det är bara att kavla upp ärmarna igen.

Flitiga rostugnsvänner fixar veden 2010

Bruket har skänkt ett rejält lass ved som ska kapas 
upp och staplas. Det kommer att ske på lördag 15 
nov start kl 09.00 under ledning av Dan Wahlgren 
och med andra frivilliga som hjälper till. Samling vid 
ladugården ovanför reningsverket. Tveka inte - bara 
kom. Det kan bli hur trevligt som helst och lite 
motion skadar inte på lördag förmiddag!

Ring Danne (070-1316808) och berätta att du vill ge 
ett handtag. Du behövs och det blir inte hela dagen 
utan i första hand förmiddagen. Rostugnen håller med
öl och korv till arbetslaget!

Kalendariet - vad är på gång?
Närmast blir det Julmarknad i Breven 13 december 
med start 11.00. Då har vi musik, glögg, brasa och 
pepparkakor i rostugnen och säkert något mer att 

tugga på - korv eller hamburgare, lite beroende på 
väder och vind. Du kan ta chansen att köpa ett par 
vackra gjutjärnskrokar direkt från Rostugnens 
Vänner. De  passar jättebra att ge bort som julklapp! 
Rabatt till alla medlemmar.

Söndag 21 december firar vi vintersolståndet och 
Ljusets återkomst i rostugnen. Fackeltåget startat kl 
18.00 vid korsvägen (vid Flottbo). Vi har firat det här 
i många år och det blir roligare varje gång. Ett år var 
det rekordkallt (-27 C) och brasan behövdes verk-
ligen. Tag med dig något att äta och dricka. Var 
beredd på att folk spontant utbrister i sång. Firas i alla
väder oavsett temperatur! 

Pipan får en rejäl översyn
Brevens bruk satsar på att laga pipan till rostugnen. 
Det är vi alla glada för - då kommer både den och vi 
andra säkert överleva även om frost och is gått hårt åt
den under åren. En hel del tegel har ramlat ur och 
behöver ersättas med nytt. 

Jobbet kommer som tidigare att utföras av Marcus 
Söderqvist med hantlangare från föreningen så snart 
vädret är tjänligt. - Inte för kallt och inte för varmt så 
blir resultatet bäst, säger Rolf Larsson på BBAB, som
beställt reparationerna.

Pipan inspekterades och lagningarna planerades i 
början av november. Nu ska pipan bli hel igen.
  

Sextettfestivalen grand finale!
Bästa festivalen någonsin genomfördes i september. 
Nu tar kommittén time out och funderar på en värdig 
uppföljare med lite annat stuk. Mer om det så 
småningom.
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