Aktivitetsmöte den 19april 2012
Ordförande Lennart Persson kunde hälsa 25 talet medlemmar välkomna till kvällens möte.
Ordförande informerade om kommande aktiviteter och hälsade välkomna till dessa.
Kassaläget informerades om, det var ca: 8.000kr De flesta medlemsavgifterna är inkomna enligt
information av kassören.
Sekreteraren informerade om bussresan 20/5 Det är 30 talet anmälningar inkomna till dags dato.
En vädjan om så tidig anmälan som möjligt gjordes och då senast 5/5. Därefter ska vi kunna ge
besked om platser till Kamratföreningen F6 SFK och SMFK för intresserade icke medlemmar
som erbjuds att åka med till en kostnad av 200 kr/person för bussresa och inträde.
Planen är att vi åker via Tibro Karlsborg och hämtar upp
deltagare. Närmare information om resan kommer efter hand.
Ord och bild togs över av ordförande som var kvällens
föredragshållare. Han berättade om en båtresa på Dalslands
kanal. Vi fick en utförlig information om planering och
dramatik innan resan kunde starta i svenskt sommarväder det
vill säga regn. Båten till vänster var den som blev bostad
under 3 veckors resa tillsammans med Isabelle och Nimbus.
Som Skåning visade han sin karta över ”Sverige”. Skolgång
gjordes i Svalöv i det stora landskapet Skåne. En skolresa på den tiden gick till
Ed i Dalsland. Detta har nu vuxit till ett intresse att utforska landskapet vidare. Så en resa på
Dalslands kanal planerades för att utforska landskapet vidare. Allt detta med fakta och berättelser
om historia och platser som besöktes fick deltagarna på mötet vara med om. Nimbus
hade sällskap av många sorters kanalfarare
kanske inte alla var så sällskapliga som matte.

Många fina platser och vyer från resan visades
.

Borta bra men hemma best
Isabelle med Barnbarn och Nimbus

Lennart delade med sig av alla händelser och episoder på ett engagerat sätt. Som tack för
anförandet fick han 2 st kåsor att användas vid nästa vattenhål han och Isabelle uppsöker.
Kåsorna var gjorda av Åke Almgren och skänkta av Göta Almgren.
Kvällen avslutades som vanligt med ärtor kaffe och kaka

Anteckningar är gjorda av Ingemar Larsson sekr.

